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CAPITOLUL I - TESTE DE EVALUARE SI FISE DE LUCRU
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Fișa 1 

           Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Alege imaginea care te reprezintă și coloreaz-o. 
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Fișa 2 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Înceruiește cu roșu hainele fetei și cu albastru, hainele băiatului. 
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Fișa 3 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Ajut-o pe Zâna Toamnă să găsească ce-i aparține, unind cu o linie imaginile corespunzătoare de tabloul din 

mijloc. 
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Fișa 4 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Încercuiește fructele și legumele anotimpului Toamna. 

Colorează fructul tău preferat. 
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Fișa 5 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Ajut-o pe Zâna Toamnă să găsească ce-i aparține, unind cu o linie imaginile corespunzătoare de tabloul din 

mijloc. 
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Fișa 6 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Descrie imaginea și colorează omul de zăpadă. 
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Fișa 7 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Colorează cu verde bulina din dreptul animalelor domestice și cu roșu bulina din dreptul animalelor 

sălbatice. 
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Fișa 8 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Ajută animalele să ajungă la mâncare, unindu-l pe fiecare cu hrana lui preferată. 
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Fișa 9 

Prof. Înv. Preșc. Cîrstea Adriana Georgiana 

Grădinița Voinicel 

Spune pe unde circulă mijloacele de transport prezentate în imagini și colorează mijlocul de transport care 

are doar două roți. 
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Limba şi literatura română – minorități 

Evaluare iniţială 

Prof. Codrea Nicoleta Anda 

Școala Gimnazială Reformată ,,Talentum”, Cluj-Napoca 

Clasa a V-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă  zece puncte din oficiu. 

Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 

Citește următorul text : 

 Săptămâna viitoare voi începe clasa a cincea. Până acum n-am mai fost niciodată la o școală adevărată, așa 

că sunt mort de frică. Lumea crede că nu m-am dus la școală din cauza înfățișării mele, dar nu-i ăsta motivul. 

Nu m-am dus din cauza operațiilor. De când m-am născut, am fost operat de douăzeci și șapte de ori. Cele 

mai grele operații s-au petrecut înainte să împlinesc patru ani. In consecință, părinții mei au hotărât că este 

mai bine să merg la școală. 

Mama mi-a fost învățătoare. Înainte lucra ca ilustrator de cărți pentru copii. Desena zâne și sirene superbe. 

Dar desenele pentru băieți nu erau la fel de grozave. A încercat o dată să mi-l deseneze  pe Darth Vader, însă 

la sfârșit arăta ca un robot ciudat, în formă de ciupercă. N-am mai văzut-o pe mama desenând nimic de multă 

vreme. 

                                                                                               (R. J. Palacio, Minunea)     
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Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 

(Receptarea textului)  

Menţionează un personaj întâlnit de tine în textul de mai sus.  4 puncte 

Ilustrează, cu un exemplu din text, talentul mamei. 4 puncte 

Formulează două idei principale, așa cum tu le-ai înțeles.  4 puncte 

Precizează, într-un enunţ, motivul pentru care  copilul nu a frecventat o școală.          4 puncte 

 

B. (Limbă şi comunicare) 

Scrie în dreptul fiecărei afirmaţii de mai jos A, dacă o consideri adevărată, sau F, dacă o consideri falsă.  4 

puncte 

a. Cuvântul robot are 3 consoane şi 3 vocale.  

b. Cuvântul  ciupercă se desparte în silabe: ciup-er-că.  

Notează litera corespunzătoare răspunsului corect:  4 puncte 

    Cuvintele cu sens asemănător pentru sensul din text al cuvintelor subliniate, au hotărât şi grele sunt:  

au decis şi dificile; 

au vrut şi ușoare; 

au crezut şi sofisticate.  

7. Numeşte câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Săptămâna 

viitoare voi începe clasa a cincea.                                                           4 puncte  

8. Identifică o propoziție afirmativă și una negativă și transcrie-le.                                   4 puncte                                                                                                        

9. Transcrie din textul dat un substantiv comun, unul propriu şi un verb.  4 puncte 

10. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul ciupercă să fie subiect.  4 puncte 

 

Partea a II-a  

Acum este rândul tău să fii autor! Scrie o compunere de 80 – 100 de cuvinte în care să prezinţi o posibilă 

continuare a textului dat, așa cum ți-ar plăcea ție! Reține, la acest exercițiu nu poți greși, cel mai important 

este să dai frâu liber creativității! 30 de puncte 

 

 

 Îți doresc mult succes! 
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Indicatori ai stării de sănătate – fișă de lucru - Clasa a VI-a 

 

Manole Melania 

Școala Gimnazială nr. 29, Galați 

 

1.Notează în tabel pulsul tău, în următoarele situații: 

a. stând în bancă 

b. după 10 ridicări și așezări consecutive 

c. după ce ai făcut o serie de 10 genoflexiuni 

 

Numărul de pulsații într-un minut stând în 

bancă reprezintă pulsul tău în repaus 

  

Numărul de pulsații pe minut după un efort 

mic 

  

Numărul de pulsații pe minut după 10 

genoflexiuni reprezintă pulsul  tău în efort 

  

 

Mod de lucru pentru măsurarea pulsului: 

1.Plasează degetele pe artera antebrațului din dreptul degetului mare – încheietura mâinii. 

2.Fixează ceasul și începi să numeri de la fix, numărul de bătăi pe minut. 

3.Frecvența pulsațiilor pe care le sesizezi este egala cu frecvența contracțiilor inimii. 

4. Notează numărul de pulsații într-un minut în tabel în funcție de caz. 

5. Compară pulsul în repaus cu cel în efort. 

6. Comparați-vă cu alți colegi. 

 

2. Răspunde: 

 Întrebari - problemă 

Ritmul pulsului este identic cu cel al bătăilor inimii? 

Ce efect a avut efortul asupra pulsului? 

Cum explicați diferența dintre valorile înregistrate? 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 

16 
 

∆𝑥 

 B   x 

STUDIUL MIŞCǍRII RECTILINII UNIFORME 
 

COMAN NICULINA 

LICEUL TEORETIC “MIRCEA ELIADE”, GALAŢI 

 

 
Consideraţii teoretice 

Se numeşte mişcare rectilinie uniformă, mişcarea punctului material pe o traiectorie rectilinie cu 

viteză constantă. 

Fie un punct material în mişcare rectilinie uniformă. Alegem axa Ox a sistemului de coordonate de-a 

lungul traiectoriei. 

La 𝑡0 

O A x 
 

 

 
 

La 𝑡 
 
 

Ȋn acest caz, vectorii de poziție ai punctului material şi viteza acestuia au componente nenule pe axa 

ox. Astfel din relaţia de definiţie a vitezei medii se obţine: 

vx = ∆x/∆t = x(t0)/t-t0 

unde : 

x(t) este coordonata mobilului la momentul t; 

x(t0) este coordonata mobilului la momentul iniţial t0; 

vx este proiecția pe axa Ox a vitezei mobilului, [vx]SI = m/s deoarece este constantă, viteza 

momentană coincide cu cea medie. 

Din expresia vitezei obţinem pentru deplasarea x(t) – x(t0) relaţia: 

x(t) – x(t0) = vx ∙ (t-t0) 

Atunci legea de mişcare a mişcări rectilinii uniforme este dată de relaţia: 

x(t) = x0 + vx ∙ (t-t0) 

unde: 

x0 este coordonata punctului material la momentul iniţial; 

vx este proiecţia vitezei pe axa Ox. 
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Graficul coordonatei x funcţie de timp este o linie dreaptă. 

 

Materiale necesare 

Cu ajutorul sistemului LEGO Mindstorms NXT se construieşte o maşină. Kit-ul educaţional LEGO 

Mindstorms NXT conţine controlerul inteligent NXT, trei servomotoare un senzor de contact, un senzor 

ultrasonic, un senzor de lumină şi un senzor de sunet, o baterie reîncărcabilă, conectori şi componente 

lego. 

Mod de lucru 

Se construieşte o maşină cu două motoare. Se conectează un motor la portul de ieşire B şi un altul la 

portul de ieşire C. Puterea motoarelor va fi 100%. 

 

Maşina cu două motoare va fi programată să se deplaseze pe  traiectorii rectilinii în 

intervale de timp diferite. 

Port Ieşire Hardware 

A Nu 

B Motor 

C Motor 

 

Port Intrare Senzor 

1 Nu 

2 Nu 

3 Nu 

4 Nu 
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Se dă start programului LEGO Mindstorms; 
 

 

Se denumeşte programul nostru „Parcurgerea distanţei”; 

Se dă click pe butonul „Go” 

Se deschide ecranul principal de lucru şi se creează programul folosind doi senzori de mişcare şi 

unul de timp; 

Se configurează cele trei blocuri astfel încȃt maşina să se deplaseze o secundă şi apoi să se 

oprească; 

 

 
Folosind cablul din kit-ul NXT se ataşează 

un capăt brickului iar celălalt prin 

intermediul USB la computer; 
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Se selectează butonul 

Programul se transferă şi se stochează în memoria brickului; 

Se rulează programul pentru a stabili distanţa parcursă de maşină timp de o secundă. 

Date experimentale 

Urmȃnd paşii descrişi anterior se modifică în program durata mişcării maşinii (3, 5, 7, 10 secunde) 

şi se înregistrează datele obţinute într-un tabel de forma: 

 

Tabel 1. Ȋnregistrarea distanţei, calcularea vitezei 

 
Nr. 
curse 

Durata 
mişcării (s) 

Distanţa parcursă 
(cm/s) 

Viteza mişcării 
(cm/s) 

Viteza medie 
(cm/s) 

Eroare de 
măsură (cm/s) 

Eroare medie 
(cm/s) 

1. 1 40 40  0,2  

2. 3 119 39,6  0,4  

3. 5 200 40 39,8 0,2 0,5 

4. 7 285 40,7  0,9  

5. 10 390 39  0,8  

Interpretarea rezultatelor 

Rezultatul deteminărilor se scrie sub forma: 𝑣 = 𝑣𝑚 ± ∆𝑣𝑚 

Pentru determinările noastre am obţinut: 𝑣 = (39,8 ± 0,5)𝑐𝑚/𝑠 
Se reprezintă grafic distanţa în funcţie de durata mişcării. Graficul acestei dependenţe este o linie 

dreaptă. Panta graficului este egală cu viteza mobilului. La mişcarea rectilinie uniformă viteza 

mobilului este constantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dependenţa distanţei de durata mişcării 

Graficul miscarii 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

1 3 5 
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7 10 
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Aplicaţii practice 

Folosind kit-ul educaţional LEGO Mindstorms NXT şi softul Lego Mindstorms Education NXT se 

poate realiza un program şi pentru studierea aruncării unui corp pe oblică. 

Lucrarea de faţă se adresează elevilor din ciclul liceal, unui cerc larg de cititori interesaţi de 

problemele ridicate de implementarea, în viaţa de zi cu zi, a unor dispozitive, aparate, sisteme care 

au în compunere elemente automate de coordonare, control, comandă etc. 

Educaţia mecatronică asigură flexibilitate în acţiune şi în gândire, trăsături definitorii ale 

specialistului în economia de piaţă. Valenţele creatoare ale mecatronicii au fost confirmate 

deopotrivă în educaţie, cercetare şi în producţie, iar rezultatele economice ale ţărilor dezvoltate sunt 

dovezi de netăgăduit. 

 

Un sistem mecatronic integrează, într-o mulțime flexibilă, componente mecanice, electronice şi de 

procesare numerică pentru a realiza un control sofisticat al deplasărilor şi forțelor, în vederea obţinerii 

unor funcţii multiple. 

Exemple de sisteme mecatronice: 

Sistemele din interiorul automobilelor (ABS, ESP, sistemele de siguranţă activă şi pasivă), 

camioanelor, trenurilor, avioanelor; 

Roboţi (industriali, medicali, de servire, de salvare, etc.); 

Echipamente periferice pentru calculatoare (imprimante, plottere, unităţi de discuri magnetice, 

optice, monitoare); 
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Sisteme de poziţionare automată, supraveghere, vedere artificială etc 
 

Practic tot ceea ce numim produs de înaltă tehnicitate este produs mecatronic. Automobilul modern, roboţii, 

tehnica de calcul, tehnica de telecomunicaţii, aparatura biomedicală, sistemele de transport inteligent, 

aparatura de cercetare, aparatura electrocasnică, aparatura cine-foto şi audio-video, maşinile agricole 

moderne etc., sunt exemple reprezentative de produse mecatronice. 
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FIȘĂ  DE  LUCRU 

CLASA A V- A 

UNITĂȚI  DE MĂSURĂ 

Prof.Ionescu  Larisa 

Liceul Teoretic ″Traian Vuia″,Făget,Timiș 

I.Completați spațiile punctate pentru a obține propoziții adevărate. 

 

1 .Unitatea principală de măsură a ariei este……………………………………………………... 

2. Formula pentru calculul ariei unui dreptunghi este……………………………………………..  

3. Formula pentru calculul perimetrului unui pătrat este………………………………………….. 

4. Unitatea principal de măsură a volumului este………………………………………………….. 

5. Formula pentru calculul volumului paralelipipedului dreptunghic este………………………… 

 

II.Efectuați transformările: 

a) 15cm=…………..m 

b) 2,35dam=……….dm 

c) 1004,8m2=……....hm2 

d) 175,8dm2=………..m2 

e) 5678,23cm3=……..dm3 

 

 III. Calculați: 

2,4m + 0,17dam = …………………….m 

0,1256 dam2 + 8903,2 dm2 = …………..m2 

1,2386dm3 – 0,0011235 m3 =…………dm3 

 

IV.a)Calculați perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 18cm și lățimea egală cu jumătate din lungime. 

    b) Calculați aria unui pătrat cu lungimea laturii de 1,5m. 
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SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE  

Probă scrisă la  limba şi literatura română 

Clasa a VIII-a 
ICHIM CRISTIANA OANA 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                      (40 de puncte) 

Citeste cu atenție textul următor: 

 

        După ce tânărul plecă, Elena rămasă singură, se duse în odaia ei de culcare. Aprinse lumânările şi 

se uită lung în oglindă. Era pieptănată ca totdeauna, cu părul în bucle liniştite, ce-i făceau coroană în 

jurul capului. Se pieptăna aşa de o grămadă de vreme. Era ostenită de a fi aceeaşi şi iar aceeaşi. Luă 

pieptenele şi încercă să-şi facă o cărare la dreapta. Dar părul era legat tare. Atunci scoase panglicuţa 

din păr şi-l lăsă să cadă pe spate; apoi îl aduse pe un umăr. Era alb mai tot. 

        Mai tot era alb!... 

        Dânsa căzu pe un scaun, cu braţele pe genunchi. 

      Luă o oglindă mică de pe masă, se uită din nou la păr, îl trase de pe frunte în sus, îl dete înapoi pe 

frunte. Vedea bine că era încă frumos. Dar avea ceva inexplicabil de lucru cinstit, care, în loc de a o 

mulţumi, o rănea.  

        Întinse mâna către o policioară pe care erau câteva volume mici. Se nimeri să ia poeziile lui Musset. 

        Se uită la volum, lung, fără a-l deschide. 

       În ce sta farmecul tinereţii, se întreba Elena, când ea îmbătrânea şi totuşi se simţea aşa de caldă la 

gânduri, cumpănită, fără niciun fel de durere, fericită cum nu fusese niciodată!... 

 

( Duiliu Zamfirescu, Anna ) 

 

 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsuri pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Transcrie din text câte un cuvânt obținut prin derivare, prin compunere și prin schimbarea valorii 

gramaticale.                            4 puncte 

2. Explică folosirea punctelor de suspensie în enunțul: Mai tot era alb!...                                     4 puncte 

3. Precizează  numărul de litere și sunete din cuvintele: inexplicabil, genunchi.                           4 puncte 

4. Transcrie un epitet și o metaforă.                                                                                                4 puncte 

5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.                                                         4 puncte  

6. Scrie două trăsături ale genului epic evidențiate în fragmentul dat.   4 puncte 

 

B. Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul Elena, din textul 

dat.                                          16 puncte  

În compunerea ta, trebuie:  

– să prezinți două trăsături ale personajului, prin valorificarea textului dat; 

– să ilustrezi două modalități de caracterizare folosite în text; 

– să ai un conținut adecvat cerinței formulate; 

– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                          (36 de puncte) 

 

    Citește cu atenție textul următor: 

        Adolescentul devine tot mai preocupat de propria imagine și de poziția sa în raport cu cei din jur    

(grupul de prieteni, colegii de școală). În același timp, copilul adolescent tinde să se îndepărteze de 

părinți, în încercarea de a fi independent și de a decide pentru el însuși. Nevoia părinților de control și 

de supraveghere devine incongruentă* cu noile nevoi de dezvoltare și comunicare ale copilului, iar 

conflictele devin sursa permanentă a neînțelegerilor între aceștia. Pentru a depăși dificultățile de 

relaționare, este util ca părinții să-și stabilească strategii de comunicare în relaționarea cu copiii bazate 

pe empatie și întelegerea nevoilor, încredere și respectarea intimității și a spațiului privat. Dezvoltarea 

corectă a adolescenților se bazează pe stimularea mai multor arii în strânsă legătură cu activitatea lor. 

Un adolescent echilibrat alege activități care contribuie la dezvoltarea caracterului, creșterea încrederii 

în sine, dezvoltarea abilităților de socializare, identificarea pasiunilor și luarea deciziilor. Părinții trebuie 

să încurajeze dorința tinerilor de a-și descoperi propriul talent, fiindcă vârsta adolescenței este potrivită 

pentru a începe o carieră în domeniul ales.  

(Dr. Paul Popescu, Adolescenţa, în revista Taifasuri) 
*incongruentă -  nepotrivire, neconcordanţă, dezacord 

 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat : 

- tipurile de activități pe care le alege un adolescent echilibrat; 

- modalitățile prin care părinţii depășesc dificultăţile de relaţionare cu adolescenţii.                    4 puncte                                                                                    

2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat.                           4 puncte 

3. Menţionează modul și timpul verbelor subliniate din text.                                                        4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică și cazul cuvintelor subliniate din secvenţa:  

 Dezvoltarea corectă a adolescenților se bazează pe stimularea mai multor arii în strânsă legătură 

cu activitatea lor.                                4 puncte 

5. Desparte în propoziții fraza următoare și menționează tipul de  raport existent între propoziții: Părinții 

trebuie să încurajeze dorința tinerilor de a-și descoperi propriul talent, fiindcă vârsta adolescenței este 

potrivită pentru a începe o carieră în domeniul ales.                                   4 puncte          

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată  subiectivă, 

introdusă prin conjuncția subordonatoare să.                4 puncte 

 

   B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută la 

grădina zoologică.                                                                                                                         12 puncte  

În compunerea ta, trebuie: 

 – să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

– să precizezi două elemente ale cadrului spaţio-temporal; 

 – să ai un conţinut adecvat tipului de compunere cerut;  

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.             

     

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului 

2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului 2 p.; ortografia 3 p.; punctuaţia 

3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 1 p., lizibilitatea- 1p.)  
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ORTOGRAFE ȘI PUNCTUAŢIE 

 

Prof. Vințan Emilia 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Deva, jud. Hunedoara 

SEMNUL DE 

PUNCTUAŢIE 

UTILIZAREA 

. 

PUNCTUL 

marchează sfârşitul unei propoziţii enunţiative, al unor fraze, sfârşitul unor enunţuri fragmentare - mai ales în dialog 

etc. 

? 

SEMNUL ÎNTREBĂRII 

marchează sfârşitul unei propoziţii interogative (intonaţia specifică). 

asociat cu semnul exclamării, punctele de suspensie, măreşte expresivitatea enunţului. 

! 

SEMNUL 

EXCLAMĂRII 

marchează sfârşitul unei propoziţii exclamative (intonaţia specifică). 

exprimă nedumerire, surpriză, uimire. 

… 

PUNCTELE DE 

SUSPENSIE 

marchează întreruperile din cursul vorbirii sau gândirii. 

marchează întreruperea unui text citat sau omiterea unui pasaj. 

: 

DOUĂ PUNCTE 

se folosesc înaintea unei enumerări, unei pauze, înaintea vorbirii unei persoane, înaintea unei explicaţii sau precizări, 

în faţa unui citat, unei concluzii etc. 

, 

VIRGULA 

se foloseşte în delimitarea propoziţiilor coordonate (realizează raportul de coordonare prin juxtapunere între 

propoziţii). 

se foloseşte între elementele unei enumerări, între elementele subiectului sau numelui predicativ multiplu. 

izolează apoziţia simplă sau dezvoltată de restul propoziţiei. 
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! NU SE PUNE 

VIRGULĂ ÎNTRE 

SUBIECT ŞI PREDICAT 

desparte de restul propoziţiei locuţiunile conjuncţionale aşadar, prin urmare. 

desparte de restul propoziţiei gerunziile şi participiile aflate la începutul comunicării. 

izolează complementele circumstanţiale aşezate între subiect şi predicat. 

izolează substantivul în cazul vocativ de restul propoziţiei. 

izolează interjecţiile exclamative de restul propoziţiei, marchează lipsa predicatului etc. 

–  

LINIA DE PAUZĂ 

marchează o explicaţie, o adăugire, o apreciere. 

; 

PUNCTUL ŞI VIRGULA 

delimitează în frază propoziţiile sau grupurile de propoziţii care sunt independente sintactic, dar sunt suficient de 

apropiate ca înţeles. 

apare în enumeraţii, indicând o pauză mai mare decât cea notată prin virgulă, dar mai mică decât cea redată prin 

punct. 

„” 

GHILIMELELE  

( semnele citării) 

încadrează reproducerea directă, exactă a ceea ce spune o persoană, a ceea ce gândeşte un personaj (monolog 

interior); 

marchează un citat. 

« » 

GHILIMELE 

FRANŢUZEŞTI 

marchează un citat în interiorul altui citat ( GHILIMELE ÎN GHILIMELE). 

— 

LINIA DE DIALOG 

marchează începutul vorbirii directe a fiecărui participant la dialog; este mai lungă decât cratima sau linia de pauză. 

ALINEATUL marchează începutul unui text, schimbarea unei idei, fiind spaţiul mai mare, de un tab la calculator, faţă de marginea 

paginii~ 2 cm. 

( ), [ ] indică un adaos în enunţ. 
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PARANTEZELE indică absenţa din textul citat a unor cuvinte/ fragmente etc. 

 

 

ORTOGRAME 

 

SA se scrie fără cratimă atunci când: 

- este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: adjectiv 

pronominal/pronume; 

- se poate înlocui cu unul dintre cuvintele lui sau  ei: Cartea sa 

S-A se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + 

verb; 

- nu se poate înlocui prin lui” sau  ei: S-a dus. 

SAU se scrie fără cratimă atunci când: 

 este un cuvânt de sine stătător: este conjuncţie; sinonim  ori: Mere 

sau pere? 

S-AU se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + 

verb; 

- nu se poate înlocui prin cuvântul ori: S-au dus. 

IA se scrie fără cratimă atunci când: 

- este un cuvânt de sine stătător: verb Ia cartea/ interjecţie Ia seama! 

I-A se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o  silabă: pronume + verb.  

I-a dat. 

NEAM se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantiv; sinonime rudă/ 

popor. Este neam cu tine. 

NE-AM se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + verb.  

Ne-am văzut. 

LA se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt de sine stătător: prepoziţie La birou sau substantiv 

Nota la. 

L-A se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + 

verb.  
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L-a  ajutat. 

IAU se scrie fără cratimă atunci când: 

este cuvânt de sine stătător ; se poate înlocui cu  verbele apuc, prind: 

Iau un 10. 

I-AU se scrie cu cratimă atunci când: 

- sunt două cuvinte diferite care se pronunţă într-o silabă: pronume + verb. 

I-au  zis. 

NEA se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantive sinonime 

zăpadă, omăt, nene sau interjecţie nea-nea! 

NE-A se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + 

verb. 

Ne-a spus. 

ODATĂ se scrie într-un cuvânt atunci când: 

este un cuvânt de sine stătător; adverbe sinonime cândva, odinioară, 

demult.  A fost odată. 

O DATĂ se scrie în două cuvinte atunci când: 

- este format din două cuvinte cu înţeles de sine stătător care exprimă: 

substantiv O dată din calendar/ un numeral O dată, nu de două ori; 

- poate fi însoţit de cuvintele numai sau doar. 

CEL se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt de sine stătător; pronume sinonim acela: Cel de acolo. 

CE-L se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două pronume diferite care se rostesc într-o singură 

silabă. 

Ce-l  doare? 

VA se scrie fără cratimă atunci când: 

-  este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: verb ce ajută la formarea 

viitorului. Va merge. 

V-A se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + 

verb. 

V-a salutat. 

NAI se scrie fără cratimă atunci când: N-AI se scrie cu cratimă atunci când: 
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- este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantiv- un instrument 

muzical. 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: negaţia nu + 

verb. 

N-ai ajuns? 

NUL se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: adjectiv;  sinonime 

inexistent/anulat. 

Rezultat nul. 

NU-L se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silab: negaţia nu + 

pronume 

Nu-l văd. 

CAM se scrie fără cratimă atunci când: 

- este un cuvânt cu înţeles de sine stătător; sdverbe sinonime aproape/ 

prea.  

Stă cam aproape. 

C-AM se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: conjuncţia că+ 

verb. 

C-am ştiut este adevărat. 

MAI se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantive Luna mai/ Spăl 

cu maiul; adverb Mai vorbesc. 

M-AI se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + verb. 

M-ai vine? 

ÎNTRUNA se scrie fără cratimă atunci când: 

 este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: adverb; sinonime  

neîncetat/continuu necontenit/permanent/pururi/veşnic/totdeauna.. 

ÎNTR-UNA se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc împreună; 

- de regulă este urmat de prepoziţia din/ dintre: Într-una din zile. 

DEMULT se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: adverb; sinonime odinioară/ 

cândva. 

DE MULT se scrie cu cratimă atunci când: 

- exprimă o parte de timp/ o cantitate De mult ce este nu are loc; 

- uneori poate fi urmat de cuvântul timp. 

SĂI se scrie fără cratimă atunci când: SĂ-I se scrie cu cratimă atunci când: 
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- este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: adjectiv 

pronominal/pronume; 

- se poate înlocui cu unul dintre cuvintele lui sau  ei: Amicii să. 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: conjuncţia să+ 

verb. 

- nu se poate înlocui prin cuvintele lui sau  ei: Să-i susţinem! 

SAR se scrie fără cratimă atunci când: 

 este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: verb Ele sar coarda. 

S-AR se scrie cu cratimă atunci când: 

 este format din două cuvinte care se rostesc într-o silab: pronume + verb. 

S-ar duce la mare. 

IAR se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: conjuncţie Cântă, iar  tu 

taci./ adverb Iar vii?; sinonime dar/ sau; din nou. 

I-AR se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume + verb. 

I-ar spune ceva. 

CĂI se scrie fără cratimă atunci când: 

este cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantiv; sinonime drumuri/ 

metode. Merg pe alte căi. 

CĂ-I se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: 

conjuncţie+pronume 

Am aflat că-i bine. 

CAI se scrie fără cratimă atunci când: 

pentru că este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantiv. Cai de 

curse. 

C-AI se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: conjuncţia că+ 

verb. 

Afirmi c-ai aflat? 

CEAI se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantive Ceai de tei. 

 

CE-AI se scrie cu cratimă atunci când: 

- este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: pronume+verb. 

- marchează începutul unei întrebări: Ce-ai zis? 

DEAL se scrie fără cratimă atunci când: 

este un cuvânt cu înţeles de sine stătător: substantive: Merg pe deal. 

DE-AL se scrie cu cratimă atunci când: 

este format din  prepoziţie+articol care se rostesc într-o singură silabă. 
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Vorbim de-al vostru. 

ÎNTR-O se scrie întotdeauna cu cratimă: Într-o zi. ÎNTR-UN se scrie întotdeauna cu cratimă: Într-un magazin. 

DINTR-O se scrie întotdeauna cu cratimă: Dintr-o mişcare. DINTR-UN se scrie întotdeauna cu cratimă: Dintr-un tunel. 

NU-I se scrie cu cratimă, deoarece: 

este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: negaţie+ 

verb. 

Nu-i aici. 

N-O se scrie cu cratimă, deoarece: 

 este format din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: negaţie+ 

pronume. 

N-o cunosc. 

N-AM, N-ARE se scriu cu cratimă, deoarece: 

sunt formate din două cuvinte care se rostesc intr-o silabă: negaţie+ 

verb. 

N-am/N-are ce face. 

N-AVEM, N-AŢI, N-AU se scriu cu cratimă, deoarece: 

sunt formate din două cuvinte care se rostesc într-o silabă: negaţie+ verb. 

N-avem suc. N-aţi/N-au mers? 
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Fișă de lucru 

 Propoziția completivă directă 

Georgescu Marilena-Camelia 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Arad  

 

I. Realizează analiza sintactică a frazelor de mai jos (subliniază predicatele, încercuiește elementele 

de relație, numerotează propozițiile și stabilește felul subordonatelor): 

a. Întrebarea este cine va băga de seamă ce s-a întamplat.  

b. Crede orice aude la colegi și nu știe să distingă adevărul de minciună. 

c. Am văzut cum zboară păsările în văzduh. 

d. Copilul vrea orice vede în vitrină, dar uneori trebuie să înțeleagă că exagerează.                    

 

II. Realizează expansiunea complementelor directe subliniate pentru a obține propoziții 

subordonate corespunzătoare: 

a. Am aflat prețul rolelor. 

b. Spune-mi ora sosirii în Arad. 

c. Mi-a arătat pe hartă locul izvorârii Mureșului. 

d. Fata aude strigând pe drum. 

 

III. Contrage subordonatele completive directe în partea de propoziție corespunzătoare: 

a. Maria mi-a dezvăluit unde a copilărit. 

b. Află primul orice se întâmplă la școală. 

c. Mama știe care e părerea mea despre fotbal. 

d. Vedem cum zboară avioane în văzduh. 

 

IV. Identifică felul subordonatelor din frazele: 

a. Se știe cine va veni în vizită. 

b. Mama știe cine va veni în vizită. 

c. Întrebarea este cine va veni în vizită 

d. Întrebarea cine va veni în vizită ne-am pus-o toți 
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EVALUARE INIȚIALĂ  

(GRUPA MARE) 

Prof. înv. preșcolar Abrudan Olimpia-Maria 

Grăd. Cu P.P. “Căsuța cu povești” Zalău 

 

EDUCAREA LIMBAJULUI 

 

Tema si mijloc de realizare: 

“Recunoaște personajul” 

           -joc didactic- 

“O întamplare din vacanță” 

           -povestirea copiilor- 

“Săculețul cu surprize” 

            -joc didactic- 

“Recită mai departe” 

            -concurs- 

 

 Scopul:Dezvoltarea exprimării orale, întelegerea și utilizarea corectă  

                 a semnificațiilor structurilor verbale orale 

Obiective operaționale: 

                  -să redea in propozitii simple sau dezvoltate continutul unei  

                    povestiri scurte; 

                 -să folosească corect, în comunicare, formele flexionare ale  

                   verbelor ; 

                 -să redea prin propriile cuvinte întamplări din vacanță; 

                 -să recite poezii cu respectarea intonatiei, ritmului si pauzei; 

                 -să utilizeze corect uneltele de scris; 

Conținutul probei: 

               a. Recunoaște personajele și poveștile din care fac parte 

               b. Formulează propoziții cu urmatoarele cuvinte:”grădiniță”, 

                   “copii”, “anotimp”, “copaci”, “vitamine” etc. 
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               c. Desenează membrii familiei tale si spune-le numele 

               d. Recită o poezie care-ți place 

 

 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toti itemii CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin NP 
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EVALUARE  INIȚIALĂ 

CUNOAȘTEREA  MEDIULUI 

 

  Tema si mijloc de realizare: 

“Jocul anotimpurilor” 

          -joc didactic- 

“Eu- familie si grădiniță” 

           -convorbire- 

Scopul: Dezvoltarea simțului timpului si simtului măsurii în asociație 

             cu activitatea obișnuită, cunoașterea specificului fiecarui anotimp 

             și a mediului familial 

Obiective operationale: 

                  -să identifice anotimpurile anului; 

                  -să precizeze anotimpurile în succesiunea lor firească; 

                  -să enumere , denumească elemente specifice fiecărui anotimp; 

                  -să cunoască componenta familiei, adresa; 

                  -să cunoască destinația încăperilor în grădiniță;  

 

Conținutul probei: 

                a.Enumeră cele patru anotimpuri în ordinea lor firească    

                b.Denumește obiectele reprezentate și recunoaște anotimpul 

                   căruia îi aparțin 

                c.Realizează o comparație între cele patru anotimpuri 

                   enumerând caracteristicile fiecăruia      

                d.Denumește membrii familiei și rolul pe care-l au   

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toti itemii CA 

        Comportament in dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin NS 
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EVALUARE  INIȚIALĂ  

ACTIVITATE  MATEMATICĂ 

 

  Tema si mijloc de realizare: 

“Grupează și denumește” 

           - joc didactic- 

“Daăa știi, câstigi întrecerea!” 

            -joc didactic- 

“Te rog să-mi dai “ 

            -joc logic- 

“Prichindeii numără” 

            -joc didactic- 

          

Scopul:Recunoașterea și denumirea obiectelor din grupele formate , a pieselor 

             geometrice și atributelor acestora 

             Verificarea numerelor și a număratului în limitele 1-5 

 

 Obiective operaționale: 

să alcatuiască grupe de obiecte și să le denumească; 

să compare grupele de obiecte prin aprecierea globală  

a cantității și punerea în corespondență; 

                -     să recunoască și să denumească formele geometrice; 

                -     să numere in limitele 1-5; 

                -     să pună în corespondență cifra cu numărul de obiecte; 

                -     să utilizeze termeni matematici adecvati; 

 

 

Conținutul probei: 

Formează mulțimi de obiecte 

Încercuiește obiectele mai puține 

Colorează florile mici 
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Colorează creioanele lungi 

Desenează în caseta de jos a fiecărei imagini atâtea cerculețe câte obiecte vezi în tabloul de toamnă  

Colorează cu culori distincte figurile geometrice 

 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toți itemii CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial  CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin  NS 
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EVALUARE  INIȚIALĂ 

EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

 

  Tema si mijloc de realizare: 

  “Este bine, este rău” 

           - convorbire- 

“Cuvinte frumoase” 

            -joc didactic- 

Scopul: Formarea abilității de a intra în relații cu cei din jur 

              (valori morale: respect si afecțiune) 

 

Obiective operaționale: 

să recunoască și să descrie reguli de comportament în colectiv; 

să indice greșelile de comportament ilustrate; 

să recunoască și să denumească activități specifice copilului în familie și în grădiniță; 

să folosească formule de politețe; 

să inițieze un dialog respectând formulele de adresare; 

Conținutul probei: 

Colorează imaginile în care copiii fac fapte bune,desenează câte o bulină roșie langă imaginile care 

ilustrează fapte rele 

Vorbește corect si politicos 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toți itemii  CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin NS 
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EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 

Tema si mijloc de realizare: 

 

  “Recunoaște cântecul și interpretează-l” 

                      - cântece/repetare- 

“Interpreți –copiii!” 

       -jocuri cu text si cânt- 

Scopul: Dezvoltarea capacității de a diferenția înalțimea sunetelor și de a asocia diferite 

              mișcări sugerate de textul unui cântec 

Obiective operaționale: 

să interpreteze individual și în colectiv cântece,respectând înalțimea sunetelor; 

să recunoască cântecele după un fragment melodic; 

să execute mișcari sugerate de text; 

Conținutul probei: 

Recunoaște cântecul 

Cântă 

Joacă și execută mișcări pe melodie 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toți itemii CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin NS 
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ACTIVITATE  PRACTICĂ 

 

Tema si mijloc de realizare: 

  “Ne facem singuri jucării” 

            - confecție- 

“Ce poți face cu aceste figuri” 

                    -lipire- 

 

Scopul: Formarea și consolidarea unor abilitați practice specifice nivelului 

              de dezvoltare motrică 

Obiective operaționale: 

să îmbine și să redea forme diferite creative; 

să realizeze lucrari originale; 

să lipească prin îmbinare în mod creativ figurile geometrice realizând un tablou 

să autoaprecieze și să aprecieze lucrările; 

Continuțul probei: 

Îmbina, îndoaie și lipește pentru a obține o jucărie 

Lipește formele geometrice îmbinându-le în mod creativ 

 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toți itemii CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin NS 
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EVALUARE INIȚIALĂ - EDUCAȚIE PLASTICĂ 

 

Tema si mijloc de realizare: 

  “Desenează ce vrei” 

            - desen- 

“Jucaria preferată” 

            -modelaj- 

 

Scopul: Realizarea unor desene, modelaje utilizând deprinderile de lucru dobândite 

 

Obiective operaționale: 

să redea plastic unele scene din imaginație; 

să încadreze corect în pagină; 

să modeleze forme si dimensiuni corelative; 

să aprecieze acuratețea lucrării; 

Continuțul probei: 

Desenează ce dorești 

Modelează jucaria preferată 

 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toți itemii  CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolva foarte puțin și are nevoie de sprijin  NS                 
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EVALUARE  INIȚIALĂ - EDUCATIE  FIZICA 

 

 

Tema si mijloc de realizare: 

 Parcurs aplicativ 

             

Exerciții de mers si alergare 

             

Scopul: Verificarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și aplicativ-utilitare 

 

Obiective operaționale: 

să execute exerciții de mers și alergare pastrând poziția corectă; 

să cunoască schema corporală; 

să execute  exercitii de dezvoltare fizică generală; 

să respecte regulile stabilite în cadrul grupului; 

să participe activ și să-și aducă contribuția la reușita echipei; 

 

Contțnutul probei: 

Parcurs aplicativ joc:”Atenție la clopoțel!” 

Parcurs aplicativ joc:”Campionii” 

 

Standard de apreciere 

        Comportament atins- copilul rezolvă toți itemii CA 

        Comportament în dezvoltare-copilul rezolvă itimii parțial CD 

        Necesită sprijin-copilul rezolvă foarte puțin și are nevoie de sprijin NS 
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Fișă de lucru 

Clasa pregătitoare 

Prof. înv.primar, Marcu Georgeta 

Şcoala Gimnazială „Vasile Cîrlova” – Târgovişte 

 

1.  Colorează cu galben  al treilea globuleț, cu verde al cincilea, iar celelalte cu roșu.   

                

                                                                                                                              

2.Coloreaza doar clopoțeii pe care se află numerele cu soț.  

 

           

3.Completează vecinii numerelor. 

3.  

 

4.  Încercuiește numerele mai mari decât 4 și mai mici decât 9. 

     1,  2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10 

 

5.  9 copii stau la rând pentru a primi daruri de la Moș Crăciun. Bogdan este al treilea.  

      Câți copii sunt înaintea lui Bogdan? Dar după el? 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7 

  

8 6 1  2 3 2 

 

 2   4   6    9 
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FIȘĂ DE LUCRU-DLC -GRUPA MARE 

Tema: Obiecte tradiționale romînești 

 

                                              Prof. Înv. Preșc.: Dumitrache Alina-Elena 

                                                                     Grădinița Voinicel, Chitila, Ilfov 

 

Recunoaște și denumește obiectele tradiționale de mai jos; 

Desparte cuvintele în silabe și trasează tot atâtea liniuțe orizontale în chenarul dat; 

Alcatuiește propoziții despre fiecare obiect tradițional din imagine. 
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EVALUARE SUMATIVĂ-GRUPA MARE 

DȘ-ACTIVITATE MATEMATICĂ 

      Dumitrache Alina-Elena 

                                                                                       Grădinița Voinicel, Chitila, Ilfov 

 

Colorează primul pitic, încercuiește-l pe al patrulea  și taie-l cu o linie pe ultimul.: 

 

 

 

 

Incercuiește vecinii lui 2 cu roșu, pe ai lui 5 cu albastru si pe ai lui 9 cu verde: 

 

1     2     3     4    5    6    7    8    9   10 
 

Deseneaza in pătrat cu un element mai puțin decat iți arată cifra iar in dreptunghi cu un element mai 

mult. 

   5 

 

Numerotează mașinile descrescător, de la 10 la 1! 
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Descriptori de performanță: 

Comportament atins (CA): 10 – 7 puncte 

Comportament în dezvoltare (CD): 6 - 4 puncte 

Necesită sprijin (NS): 3 - 1punct 

Nr. 

Crt. 

Nume 

copil 

Item 1: 

 3 puncte (1p 

pentru fiecare  

sarcină 

îndeplinită- 

1p x 3) 

Item 2:  

3 puncte (1p. 

pentru fiecare 

sarcină 

îndeplinită- 1 

p x3 ) 

Item. 3:  

2 puncte (1p 

pentru fiecare  

sarcină 

îndeplinită 1 

p x2) 

Item 4:  

2  puncte  

Comporta

ment (CA, 

CD, NS) 

       

       

       

       

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

47 
 

FIȘĂ DE LUCRU 

                                                                            Școala Gimnazială Nr.308, Grupa Mică 

prof. Andone Valentina Camelia 

 

 Numerotează baloanele în ordine crescătoare și apoi colorează-le. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

                                                                                                   Școala Gimnazială Nr.308, Grupa Mijlocie, 

prof. Andone Valentina Camelia 

 

Identifică starea pe care o ai acum și colorează imaginea potrivită. 
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FIȘĂ DE LUCRU    

                                                                    

                                                                                       Școala Gimnazială Nr.308, Grupa Mare, 

prof. Andone Valentina Camelia 

 

Numără obiectele din fiecare dreptunghi și scrie sub ele, cifra corespunzătoare. În dreptunghiurile 

libere desenează, tot atâtea obiecte, câte arată cifra. 
   

            

  

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

9 
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Probleme rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor 

şi al sistemelor de ecuaţii 

Algebră- clasele aVII-a  

 Prof. Kui Anisoara 

Şcoala Gimnaziala Vanatori, Structura Crivesti 

 

             Multe dintre problemele cu conţinut aplicativ se pot rezolva atât aritmetic, cât şi introducând 

o necunoscută şi obţinând o ecuaţie a cărei soluţie conduce la soluţia problemei. Ecuaţia ataşată 

problemei poartă numele de model matematic al problemei.  

    Etapele de rezolvare a problemelor folosind modelul matematic:  

a) Evidenţierea datelor cunoscute şi a datelor necunoscute şi notarea cu o literă a necunoscutei (de 

obicei x); 

b) Stabilirea mulţimii în care poate lua valori necunoscuta; 

c) Scrierea, cu ajutorul necunoscutei, a relaţiilor date în enunţul problemei şi obţinerea unui model 

matematic (ecuaţie); 

d) Rezolvarea modelului matematic (inclusiv proba rezolvării);  

e) Interpretarea rezultatului şi formularea răspunsului la problemă. 

Exemplu:  

 1. Suma a două numere este 80, iar diferenţa dintre dublul primului număr şi triplul celui de al 

doilea este 35. Determinaţi numerele. 

           Rezolvare: Notăm cu x şi y cele două numere.  

                            Cum suma celor două numere este 80, obţinem ecuaţia: x + y = 80. 

                            Ţinând cont că diferenţa dintre dublul primului număr şi triplul celui de al doilea 

este 35, vom obţine ecuaţia: 2x – 3y = 35.  

Vom rezolva sistemul format din ecuaţiile obţinute: {
𝑥 +  𝑦 =  80⎹ ∙ 3

2𝑥 –  3𝑦 =  35
⇔ {

3𝑥 +  3𝑦 =  240
2𝑥 –  3𝑦 =  35

+
⇔ {

5𝑥 = 275
2𝑥 –  3𝑦 =  35

  ⇔ {
𝑥 = 55

𝑦 =  25
.  Deci numerele sunt: 55 şi 25. 

 

  Probleme aplicative:  

I  1. Suma dintre 12 şi triplul unui număr este 30. Care este numărul? 

   2. Suma a două numere este 140, iar diferenţa lor este 14. Aflaţi numerele.  

   3. Diferenţa dintre un număr şi sfertul său este 45. Care este numărul? 

   4. Un corp de mobilă este format din trei părți. Prima parte cântărește 5kg , a doua parte cântărește 

cât prima parte și jumătate din a treia parte împreună, iar a treia parte cântărește cât prima și a doua 

parte împreună. Determinați cât cântărește în total corpul de mobilă.        (Model oficial, EN -2020) 

   5. Media aritmetică a trei numere este 24. Al doilea număr este cu 50% mai mare decât primul, iar 

al treilea număr este cu o treime mai mare decât al doilea. Care sunt cele trei numere? 

  6. Un camion plin cu marfă cântăreşte 3500 kg, iar umplut pe jumătate cântăreşte 2950 kg. Cât 

cântăreşte camionul gol? 

  7. La un magazin s-a produs o reducere de preţuri de 20%. Un tricou costă după reducere 64 de lei. 

Ce preţ avea tricoul înainte de reducere?  

  8. Suma a două numere naturale este egală cu 102. Aflaţi numerele ştiind că împărţind numărul mai 

mare la cel mic obţinem câtul 2 şi restul 12. 

 II.9 Ștefan citește într-o zi 0,(3) din numărul total de pagini ale unei cărți. A doua zi el citește 

jumătate  din numărul de pagini rămase, iar a treia zi ultimele 80 de pagini. Determinați numărul 

total de pagini al acestei cărţi.                                                                             (Simulare EN , 2020) 

   10. Câteva persoane vor sa cumpere un obiect; dacă fiecare persoana da câte 25 de lei, lipsesc 50 

de lei, dacă fiecare dă câte 35 de lei, sunt în plus 40 de lei. Câte persoane sunt si cât costă obiectul? 

                                                                                                             (Examen de Capacitate-2000) 
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  11. Intr-un bloc sunt  32 de apartamente cu 2 si 3 camere, in total 84 de camere. Câte apartamente 

sunt din fiecare fel? 

  12. Daca f:R→R este o funcţie liniară al cărei grafic conţine punctele A(-1,1) si B(1,3), determinaţi  

punctul de pe graficul funcţiei f cu abscisa egală cu suma dintre  dublul ordonatei si 3. 

  13. Catetele unui triunghi dreptunghic sunt invers proporţionale cu cu 0,(6) si 0,5. Diferenţa dintre 

triplul catetei mici si jumătatea catetei mari este de 14 cm. Calculaţi perimetrul triunghiului. 

  14. Preţul unui obiect a crescut cu 10%, apoi a scăzut cu 20%, ajungând la 132 de lei. Care a fost 

preţul initial? 

   15. Mai mulți elevi vor să cumpere împreună materiale pentru un proiect școlar. Dacă fiecare elev 

contribuie cu câte 20 de lei, mai sunt necesari 20 de lei pentru cumpărarea materialelor, iar dacă 

fiecare contribuie cu câte 25 de lei, rămân 5 lei după cumpărarea materialelor. Determinați suma 

necesară pentru cumpărarea materialelor.                                                                      ( EN: 2018) 

   16. Un turist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi turistul a parcurs două cincimi din 

lungimea traseului, a doua zi jumătate din rest și încă 2km , iar a treia zi turistul a parcurs 7km . 

Determinați lungimea traseului parcurs în cele trei zile.                    (EN -2018, Subiect de rezervă) 

   17. Un biciclist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi biciclistul a parcurs 30% din întregul 

traseu, a doua zi biciclistul a parcurs două cincimi din restul traseului, iar a treia zi a parcurs ultimii 

42km ai traseului. Calculați lungimea traseului parcurs în cele trei zile.           (Simulare EN , 2018) 

   18. Perimetrul unui dreptunghi este egal cu 220cm . Determinaţi lungimea și lățimea acestui 

dreptunghi, știind că, dacă am mări lățimea dreptunghiului cu 10cm și am micșora lungimea 

dreptunghiului cu 20cm , am obține un dreptunghi cu aria egală cu aria dreptunghiului inițial. 

(Model oficial, EN -2017) 

  19. În vacanță, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit două cincimi din această 

sumă, lui Mihai i-au mai rămas 72 de lei. Calculați suma de bani pe care a economisit-o Mihai în 

vacanță. 

(EN -2017, Subiect de rezervă) 

   20. Pe un raft din cabinetul de matematică sunt tetraedre si cuburi, ce au in total 44 de vârfuri si 38 

de feţe. Care este numărul cuburilor de pe raft? 

   21.Tatăl calculează că, în urma cu 10 ani, vârsta sa era de 9 ori mai mare  decât a fiului şi că, peste 

2 ani, vârsta fiului va fi de 3 ori mai mică decât a sa. Caţi ani au fiecare in prezent? 

                                                                                                                (Teza cu subiect unic-2008) 

22. Doi muncitori, depăşindu-şi fiecare norma de lucru, primul cu 20%, al  doilea cu 15%, realizează 

într-o lună 1995 de piese. În a doua lună, primul a realizat doar  90% din normă, iar al doilea  a 

depăşit-o cu 10%, realizând 1710 piese. Care a fost norma fiecărui muncitor? 

 23. Preţul unui televizor s-a mărit cu 10%. După un timp, noul preţ al televizorului s-a micşorat cu 

10%. După aceste două modificări televizorul costă 1980 lei. Determinaţi preţul iniţial al 

televizorului. .                                                                                                                ( EN: 2011) 

   24. Maria a citit în 5 zile o carte care are 230 de pagini. În fiecare zi, începând cu a doua, Maria a 

citit cu trei pagini mai mult decât în ziua precedentă. În a câta zi numărul total de pagini citite în ziua 

respectivă este un număr prim?                                                          (Model oficial, EN -2012) 

   25. Raluca are 200 de lei în bancnote de 10 lei şi 5 lei. Dacă are în total 28 de bancnote, aflaţi câte 

bancnote de 5 lei are Raluca.  
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Să rezolvăm împreună! 

(Adunări cu 1 unitate în limitele 1-10) 

(Fișă de evaluare formativă, grupa mare, matematică) 

 

Prof. pt. înv. preșc. Pop Daniela-Florentina 

Grădinița cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău 

 

Într-o zi Lăbuş, singurul meu căţeluş 

Oase a mâncat, câte i-am dat 

Şapte de pui şi unul de curcan. 

Câte oase a mâncat,  

Căţelul meu înfometat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pentru a rezolva problema, folosește liniuțe sau cerculețe. 

 

   

+ = 
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FIŞĂ DE LUCRU 

CLASA A VI-A 

                                                          Mărunţelu Elena 

Şcoala Gimnazială Conţeşti, Teleorman 

 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: 

          Aventura mea în lumea cărţilor a început cu Jules Verne. Şi a fost o adevărată aventură, 

pentru că eu, la vremea aceea, luam lectura foarte în serios. La propriu. Romanele lui Jules 

Verne nu erau simplă literatură pentru mine, ci adevărate experienţe de viaţă. Trăiam în 

lumea lor cu toată fiinţa mea, la cea mai mare intensitate. Nu mă jucam!… 

          Personajele scriitorului francez îmi erau cei mai buni prieteni şi, prin urmare, mi se 

părea normal să fiu alături de ei, şi la bine, şi la greu. Primul roman al lui Jules Verne pe 

care l-am citit m-a acaparat cu totul şi nu l-am lăsat din mână până nu l-am terminat. Era 

Cinci săptămâni în balon. Ţin minte că sufeream, pur şi simplu, alături de cei trei temerari 

care se porniseră în călătorie deasupra Africii, cu aerostatul „Victoria” – doctoral 

Ferguson, servitorul lui, Joe, şi vânătorul Dick Kennedy. Parcă auzeam cu urechile mele 

ameninţătoarele tobe tam-tam ale băştinaşilor şi mă chirceam, în fotoliul meu, când balonul 

era atacat de păsări. 

          Îmi amintesc că, atunci când citeam cartea, era o zi caniculară de vară. Din cauza asta 

sau influenţat de descrierea chinurilor prin care treceau eroii mei în lipsa apei, mi s-a făcut 

foarte sete. Primul impuls a fost să mă duc la bucătărie, să-mi iau de băut. Puteam.Apoi m- 

am ruşinat de chestia asta. „Cum adică? – mi-am zis. Ei suferă de sete, în balon, iar eu mă 

lăfăi ferit de arşiţa soarelui şi mai am pretenţia să mai beau şi apă?!” Aşa că am decis să fiu 

alături de eroii mei până la capăt: deşi aveam gura uscată, n-am pus pe limbă niciun strop. 

Au urmat cele mai chinuitoare pagini din câte mi-a fost dat să citesc vreodată. Cât doctoral 

Ferguson, Joe şi Kennedy erau în viaţă, trebuie să rezist şi eu! 

                                          (Cezar-Paul Bădescu – Cititul ca un sport extrem) 

 

A.1. Încercuieşte A(dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată) şi F(dacă tu crezi că este falsă).6p 

 

A/F Sinonimul cuvântului ,,aventura” din text este ,,călătorie” 

A/F Antonimul cuvântului ,,lumi” din text este ,,falşi” 

A/F Cuvântul polisemantic ,, mână” din test poate însemna ,, a şantaja, a conduce” 

 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

În enunţul- Trăiam în lumea lor cu toată fiinţa mea, la cea mai mare intensitate cuvântul subliniat 

este sinonim cu:                                                                                                 6p 
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sufletul                                   b) lauda                                                   c) vrerea 

În enunţul -Îmi amintesc că, atunci când citeam cartea, era o zi caniculară de vară sensul cuvântului 

subliniat este: 

căldută                                    b) toridă                                               c) urgentă 

 

3. Scrie, pe spaţiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt, litera corespunzătoare:                           6p 

 

                            A                                                                                       B 

              ........canicular                                                                            a)  reală 

             .........vânător                                                                               b) geroasă 

             .........adevărată                                                                            c) pradă 

              d) fierbinte 

 

4. În enunţul- Primul roman al lui Jules Verne pe care l-am citit m-a acaparat cu totul şi nu l-am 

lăsat din mână până nu l-am terminat  cuvintele care pot avea omonime sunt:                           6p 

 

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

 

5. Alcătuieşte enunţuri cu un alt sens al cuvintelor sete şi balon selectate din text.                     6p 

 

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

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

 

6. Formulează câte un enunţ în care să precizezi:            6p 

      -   care este tema textului dat  

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

la ce roman face referire autorul în textul dat 

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

ce îşi impune autorul pentru a fi alături de eroii săi 

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

7. Subliniază variatna corectă:                6p 

Personajul-narator este/nu este încântat de romanele lui Jules Verne. Justifică cu o secvenţă  din text.

             

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

 

8. Transcrie, din textul dat, un enunţ în care personajul-narator îşi arată solidaritatea cu eroii 

romanului citit.                 6p 

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

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

9. Aranjează în tabelul de mai jos ideile principale în ordine cronologică:                                 6p 

 

Nr. 

crt. 

 

Ideile principale Ordinea 

cronologică 

1. Cititul începe într-o zi caniculară de vară.  

2. Dorinţa de a fi alături de eroii săi îl împiedică să bea apă.  

3. Primul roman citit este-Cinci săptămâni în balon de Jules Verne.  

4. Dorinţa naratorului de a citi începe cu Jules Verne.  

5. Au urmat cele mai chinuitoare pagini citite.  

6. Băiatului i se face sete.  

 

10. Explică în maximul cinci rânduri de ce crezi că personajul-narator spune că -Aventura mea în 

lumea cărţilor a început cu Jules Verne?            6p 

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

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

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

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

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

 

SUBIECTUL AL II-LEA(30 de puncte) 

Imaginează-ţi că esti unul dintre eroii cărţilor citite de personajul- narator. 

Scrie o compunere de 100-150 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare petrecută în junglă (unde ai 

căzut cu balonul). În compunerea ta vei folosi următoarele cuvinte: liane, prăbuşire, urlete, uriaşi, 

teamă, întunecime 

Vei primi 16 puncte pentru conţinut şi 14 pentru redactare (1p pentru integrarea fiecarui cuvânt, 4p 

legătura cu textul dat, 6p pentru creativitate-originalitate, 4p aşezare în pagină, 10 p-ortografie, 

punctuaţie, vocabular,exprimare, număr de cuvinte). 

Se acordă 10 p din oficiu. 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

SISTEME DE ECUAŢII LINIARE 

Prof. Jinga Emilia 

Colegiul Național ”Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș 

 

     Propun un test de evaluare sumativă pentru o lecţie de verificare sau de control şi evaluare a 

cunoştinţelor şi abilităţilor (priceperilor şi deprinderilor), care poate fi folosit și pentru obținerea feed 

backului în cadrul unei lecții de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi abilităţilor. A fost 

conceput în varianta Google forms pentru obiectul Matematică – Algebră, unitatea de învățare: Sisteme 

de ecuaţii liniare, clasa a XI-a, profil Servicii, 3 ore/săptămână. Durata este de de 50 de minute. 

     COMPETENŢE GENERALE:  

Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 

definite; 

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice; 

Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei 

situaţii concrete; 

Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a 

algoritmilor de prelucrare a acestora; 

Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă în scopul găsirii de 

strategii pentru optimizarea soluţiilor ; 

Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite 

domenii; 

     COMPETENŢE OPERAŢIONALE DE EVALUAT:  

 Se verifică dacă elevii sunt capabili să: 

stabilească dacă un n-uplu de numere este soluție a unui sistem de ecuații liniare; 

scrie un sistem de ecuaţii liniare sub formă matriceală;  

scrie sistemul de ecuaţii liniare asociat unei matrice extinse sau unei probleme practice; 

rezolve problema compatibilităţii unui sistem liniar de cel mult trei necunoscute;  

rezolve un sistem de ecuaţii liniare de cel mult trei necunoscute printr-una dintre metodele învăţate: 

metoda matriceală, metoda lui Cramer sau metoda lui Gauss(a eliminării parţiale a necunoscutelor).  

Varianta online a testului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZy6S34pek-

Vxf_9PB7rnSl5N30tJxI82Q75ZVUgIuPF1ePA/viewform.  

Varianta listată a acestuia este următoarea: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZy6S34pek-Vxf_9PB7rnSl5N30tJxI82Q75ZVUgIuPF1ePA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZy6S34pek-Vxf_9PB7rnSl5N30tJxI82Q75ZVUgIuPF1ePA/viewform
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Sisteme de ecuații liniare cu cel mult trei necunoscute 

 

Obiectul Matematică – Algebră, unitatea de învățare: Sisteme de ecuaţii liniare, clasa a XI a, profil 

Servicii, 3 ore/săptămână.  

Nivel de dificultate: mediu.  

Timp de lucru: 50 min.  

Citiți cu atenție cerința și alegeți răspunsul pe care îl considerați corect. Nota finală va fi punctajul 

însumat și o veți primi la finalizarea testului. Atenție: puteți trimite răspunsurile numai o singură dată!  

SUCCES! 

*Obligatoriu   

Numele și prenumele elevului( ca în catalog ) *  

Ora de începere a testului * ( Exemplu: 08:30 ) 

Observație: în Classroom se poate programa ora de începere a testului și ora de predare a acestuia. 

1. ( 1 punct ) 

În imagine apare numărul de bilete de cinema si numărul de răcoritoare cumpărate, precum și prețul 

plătit pentru acestea de două grupuri de prieteni. Care este prețul unui bilet de cinema b=... și care 

este prețul unei băuturi s=...? *  

 

Marcați un singur oval.  

b=13$ s=7$  

b=12$ s=7$  

b=12$ s=8$  

2. ( 2 puncte )  * 
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Marcați un singur oval.  

a=1 b=-2  

a=-1 b=-2  

a=-1 b=2  

3. ( 3 puncte ) 

Scrieți un sistem de ecuații liniare după datele din tabelul de mai jos, apoi rezolvați-l pentru a 

răspunde cerinței. *  

Marcați un singur oval.  

r1=20hl r2=30hl r3=15hl  

r1=20hl r2=35hl r3=16hl  

r1=21hl r2=30hl r3=15hl  

4.  

Următoarele întrebări se referă la textul de mai jos.  

 

a) ( 1 punct )  

”Pentru orice m număr real, tripletul (0; 3; 1) este soluție a sistemului.” este propoziție... * 

Marcați un singur oval.  

A  

F  

b) ( 1 punct )  

Valorile parametrului real m pentru care sistemul admite soluție unică sunt.... *  
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Marcați un singur oval.  

m=3  

m diferit de 3  

m poate fi orice număr real  

c) ( 1 punct )  

Pentru m diferit de valoarea 3 soluția sistemului este x=..., y=..., z=... (Observație: Pentru a fi 

acceptată soluția trebuie scrisă doar în această formă.) *  

Marcați un singur oval.  

x=0 y=3 z=1  

x=1 y=3 z=1  

x=0 y=-3 z=1  

5. Se acordă 1 punct din oficiu *  

Marcați un singur oval.  

Da  

 

Bibliografie: 

Programa școlară pentru ciclul superior al liceului, disciplina matematică, clasa a XI-a, aprobată 

prin ordinul ministrului nr. 3252/ 13.02.2006;( Filiera tehnologică, profil real, specializarea 

servicii: 3 ore / săpt. (TC + CD)); 

Manualul de matematică pentru clasa a XI-a, Editura Books Unlimited Publishing, autori: Marius 

Burtea, Georgeta Burtea; 

http://whyu.org/whyuchapters.php?currentchapter=1&currentbook=4&prefix=AL&youtubeid=GYl

hVuGBl5E ; 

www.didactic.ro; 

https://www.academia.edu/33208165/TIPURILE_DE_LEC%C5%A2IE. 

http://whyu.org/whyuchapters.php?currentchapter=1&currentbook=4&prefix=AL&youtubeid=GYlhVuGBl5E
http://whyu.org/whyuchapters.php?currentchapter=1&currentbook=4&prefix=AL&youtubeid=GYlhVuGBl5E
http://www.didactic.ro/
https://www.academia.edu/33208165/TIPURILE_DE_LEC%C5%A2IE
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Fiche de travail  

Niveau A1 

Farcașiu Otilia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

Associez les mots aux images : 

 

 

Le ciel                  2. La mer                       3. Les montagnes       4. Le lac 

5.  La fleur                    6. L’herbe                   7. La feuille               8. L’arbre  

 

a.              b.  

c.    d.       e.  

                     f.   g.      h.  

            

            

              1-           3-             5-          7-                        

              2-           4-             6-          8- 
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Associez les images aux saisons : 

 

Au printemps           2. En été             3. En automne          4. En hiver 

 

 

          2-                  3-             4- 

 

 

             b.   

 

c.    d.  

 

 

 Précisez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, en regardant la vidéo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjUMtIHHzLg 

 

Il fait beau.          Vrai/Faux 

Il pleut.                Vrai/Faux 

Il y a du vent.       Vrai/Faux 

Il y a du tonnerre. Vrai/Faux 

Il ne neige pas.     Vrai/Faux 

Il ne grêle pas.      Vrai/Faux 

Il y a un orage.      Vrai/Faux 

Il fait chaud.          Vrai/Faux 

Il ne fait pas froid. Vrai/Faux 

 

Ex.  2/ 110 (manuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=JjUMtIHHzLg
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« Complète avec il fait ou il y a 

 

a. ………….du soleil. 

b. …………..beau. 

c. …………..des nuages. 

d. …………..froid. 

e. …………..chaud. 

f. …………..doux.  

g. …………..du vent. 

h. …………...mauvais. » 

 

« Ex. / 105 (manuel) 

 Complète les phrases :  

 

C’est l’été, le soleil brille, il fait... . 

C’est l’hiver, il pleut et il fait… . 

Voilà l’automne, les feuilles tombent; le ciel …et il y a…! 

Au printemps, les oiseaux chantent, il fait… . » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibligrafie/ sitografie :  

Vlad, Elena-Raisa, Mariana Vișan, Limba modernǎ 2- limba francezǎ : manual pentru clasa a V-a, 

București, Editura Litera, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=JjUMtIHHzLg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjUMtIHHzLg
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Probleme introductive 

Probleme rezolvate 

Prof. Vișinescu Radu  

Colegiul National  „I.L. Caragiale”  Ploiești 

 

Problema 1 : Considerăm un vector X de elemente distincte. Să se exprime mulţimea formată din 

aceste elemente printr-o reuniune de intervale disjuncte. Astfel, pentru vectorul : X=10, 3, 8, 11, 5, 4, 

16  se va tipări: [3..5]+[8]+[10..11]+[16]. (O.L.I. Prahova 2001 Clasa IX Radu Vișinescu). 

Rezolvare:Vom folosi două cicluri while, incluse unul în altul. În cadrul primului ciclu, vom determina 

poziţiile de început ale secvenţelor de numere consecutive. În ciclul interior parcurgem, una câte una, 

aceste secvenţe. La sfârşitul unei astfel de parcurgeri, dacă secvenţa este formată din cel puţin două 

numere, se va tipări şi ultimul element al secvenţei. Pseudocodul este următorul: 

// se sorteaza in ordine crescatoare vectorul X de //lungime N 

I:=1;  

while (I <= N) do  

 { write( '[' , X[I]); 

    L:=0; 

    while (I<=N-1) and (X[I]+1=X[I+1]) then 

  { I:=I+1; 

            L:=L+1; 

  } 

        if (L >0) then write ( '..' , X[I]); 

    write( ']+' ); 

    I:=I+1; 

  }  

Ordinul de complexitate al algoritmului este dat de numărul de incrementări de forma I:=I+1. Aşadar 

algoritmul este liniar în dimensiunea vectorului de intrare: O(N); 

Problema 2: Se citeşte în vectorul X de lungime N de numere întregi o permutare a valorilor {1, 2, 

…, N}. Să se aranjeze crescător valorile respective efectuându-se un număr minim de interschimbări. 

Să se afişeze acest număr. 

Exemplu N=7 X=7, 4, 3, 2, 1, 5, 6 

Se va afisa: NR=4.     (O.L.I. Prahova 2004 Clasa VI Radu Vișinescu) 
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Rezolvare: 

readln(N); 

     for I:=1 to N do readln(X[I]); 

     for I:=1 to N do marcaj[I]:=0; 

     I:=1;NR:=0; 

    while (I<=N) do 

          { while (marcaj[I]=1) do I:=I+1; 

           if (I<=N) then 

             {CAP:=I;marcaj[CAP]:=1; 

              I:=X[CAP]; 

              while (I<>CAP) do 

                   {marcaj[I]:=1;I:=X[I];NR:=NR+1;} 

             } 

          } 

     writeln(NR); 

Obs: Observăm că fiecare ieşire din ciclul while( I<>CAP) valoarea variabilei I este egală cu valoarea 

variabilei CAP. În consecinţă numărul total de instrucţiuni executate în acel ciclu este proporţional cu 

N. Similar, în ciclul while (marcaj[I]=1) se execută N incrementări ale variabilei I. Aşadar ordinul de 

complexitate al algoritmului este O(N). 

 

Problema 3. Se citește N numar natural. Tipăriți toti divizorii primi ai lui N fără a parcurge 

numerele mai mici decât N. 

 Descriere: Pentru a respecta cerința de a nu parcurge toate numerele mai mici ca N alegem 

metoda folosită la calularea descompunerii în factori primi. Plecăm cu o variabila P de la valoarea 2. 

Împărțim pe N la P de atâtea ori de câte ori se împarte exact. Dacă am împărțit cel puțin o dată, 

scriem pe P ca divizor prim. Creștem P cu o unitate și repetăm procedeul. Algoritmul se încheie în 

momentul în care N devine egal cu 1. Numerele la care s-a împărțit exact vor fi divizori primi 

căutați. Programul în pseudod este următorul: 

readln(n); 

p:=2; 

while (n>1) do 

 {exp:=0; 

  while (n mod p=0) do 
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  {exp:=exp+1;n:=n div p;} 

   if (exp>=1) then  write(p); 

   p:=p+1;} 

 

Problema 4 Se citeşte un vector X de lungime N de valori întregi distincte. Să se construiască şi să se 

afişeze vectorul permutare Y cu valorile {1, 2, …, N}, astfel încât: oricare 1<=I, J<=N, dacă X[I]<X[J] 

atunci Y[I]<Y[J]. 

(O.L.I. Prahova 2002 Clasa IX Radu Vișinescu) 

Rezolvare: 

    readln(n); 

    for i:=1 to n do  { readln(x[i]); sel[poz]:=false;} 

    k:=0; 

    for i:=1 to n do 

    { minim=2000000; 

      for j:=1 to n do 

       if(sel[j]=false) 

       if(minim>x[j]){minim:=x[j];poz:=j;} 

       k:=k+1; 

      y[poz]:=k; 

      sel[poz]:=true;} 

    for i:=1 to n do 

         write(y[i]); 

     

Problema 5. Se citeşte un vector X de lungime N de valori întregi distincte. Să se construiască şi să 

se afişeze un al doilea vector cu denumirea index, de lungime N, ale cărui componente vor fi 

numerele de la 1 la N. Vectorul index respectă următoarele cerinţe: oricare 1<=I<J<=N avem: 

X[index[I]]<=X[index[J]]. 

 Exemplu: 

 Pentru N=7 şi vectorul X=(8, 3, 6, 10, 2, 4, 12) index=(5, 2, 6, 3, 1, 4, 7). 

Rezolvare: 

         readln(n); 

    for i:=1 to n do  { readln(x[i]); sel[poz]:=false;} 

    k:=0; 
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    for i:=1 to n do 

    { minim=2000000; 

      for j:=1 to n do 

       if(sel[j]=false) 

       if(minim>x[j]){minim:=x[j];poz:=j;} 

       

 k:=k+1; 

      index[k]:=poz; 

      sel[poz]:=true;} 

 

    for i:=1 to n do 

         write(index[i]); 

Observație: Dacă vectorul X este de la început o permutare, atunci dacă se repetă de 2 ori construcția 

vectorului index, se revine la permutarea inițială. Cu alte cuvinte, operația de determinare a vectorului 

de indexare are proprietatea de convoluție în spațiul permutărilor de lungime N.  

 

Problema 6. Oraș Se consideră un oraş în care străzile formează un caroiaj alcătuit din celule pătrate 

de latură egală cu unitatea. Centrul oraşului are coordonatele (0, 0), celelalte intersecţii având 

coordonate de forma (I, J) cu I, J numere întregi.  O persoană plecă din centrul oraşului şi parcurge o 

secvenţa de străzi şi intersecţii. Drumul persoanei este codificat printr-un şir de lungime L de direcţii 

cu elemente din mulţimea {E, S, V, N}. Să se determine: 

a)Numărul de intersecţii distincte pe care le parcurge (inclusiv cea de coordonate (0, 0)). 

b)Lista intersecţiilor în care intră de cel puţin două ori.    

c)Una din intersecţiile cele mai întâlnite în drumul său. 

Exemplu: 

L=16 NEENVSSESENVVNEE 

Ieşire: 

Numărul de intersecţii: 12 

Intersecţiile parcurse de cel puţin două ori: 

1 1 

1 0 

2 0 

2 1 
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Cea mai întâlnită: 

1 1 de 3 ori  

Restricţii: 1<=L<=100 

(O.L.I. Prahova 2005 Clasa VII Radu Vișinescu) 

Rezolvare: Se folosesc trei vectori paraleli X, Y, NR cu următoarea semnificaţie: 

X[J], Y[J]: coordonatele unei intersecţii vizitate, NR[J] : numărul de vizitări respective. Vectorii X, Y, 

NR se construiesc treptat în funcţie de valorile datelor de intrare.  

 Ordinul de complexitate al algoritmului este dat de instrucţiunile din ciclul for interior. 

Deoarece avem relaţia K<=N rezultă ordinul: O(N2). În pseudocod: 

readln (L); 

k:=0; k:=k+1; 

x[k]:=0; y[k]:=0; 

nr[k]:=1; 

p:=0;q:=0; 

for j:=1 to L do 

 {read (d); 

 if (d='E') then p:=p+1 

else if (d='S') then q:=q-1 

else if (d='V') then p:=p-1 

else if (d='N') then q:=q+1; 

 ok:=false; poz:=0; 

 for h:=1 to k do 

  if (x[h]=p) and (y[h]=q)then {ok:=true; poz:=h;} 

 if (ok=false) then 

  {k:=k+1; x[k]:=p; y[k]:=q; nr[k]:=1} 

  else nr[poz]:=nr[poz]+1; 

 } 

writeln (k); 

for j:=1 to k do 

 if (nr[j]>=2) 

 then writeln (x[j], y[j]); 

max:=-1; 

for j:=1 to k do 
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 if (max<nr[j]) then 

  {max:=nr[j]; poz:=j;} 

writeln(x[poz],y[poz]); 

 

Problema 7. Mutari: Considerăm o tablă de joc de forma dreptunghiulară având N linii şi M 

coloane. Piesele jocului se mişcă începând de la o poziţie iniţială aflată pe prima linie până la o 

poziţie finală aflată pe ultima linie a tablei. Este dată o listă de mutări posibile sub forma unor 

cvadruple: X1, Y1, X2, Y2 cu semnificaţia că piesa situată în punctul de coordonate (X1, Y1) se 

poate muta în punctul de coordonate (X2, Y2); în plus de fiecare dată avem relaţia: X1<X2 (piesele 

avansează spre ultima linie a tablei). Să se determine numărul secvenţelor posibile de mutări pe care 

le poate efectua o piesă plecând de le un punct situat pe prima linie şi ajungând la un punct situat pe 

ultima linie a tablei. 

Date de intrare: Fişierul de intrare mutari.in are următoarea structură: 

pe prima linie se află numerele N, M, K care indică numărul de linii ale tablei, numărul de coloane 

ale tablei, respectiv numărul de elemente ale listei de mutări; cele trei numere sunt separate prin câte 

un spaţiu. 

pe următoarele K linii se află cvadruple de forma X1, Y1, X2, Y2 care indică o mutare posibilă; cele 

patru numere sunt separate prin spaţii. 

Date de ieşire: Fişierul de ieşire mutari.out trebuie să aibă următoarea structură: 

o singură linie pe care se va afla numărul NR, indicând numărul secvenţelor posibile de mutări. 

Exemplu: 

mutari.in 

5 9 15 

1 2 3 1 

1 2 2 3 

2 3 3 3 

3 1 5 1 

3 1 4 3 

4 3 5 3 

2 3 4 6 

3 3 5 5 

4 3 5 5 

1 5 3 6 
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3 6 4 6 

4 6 5 5 

1 9 2 8 

2 9 4 9 

4 8 5 9 

 

mutari.out 

6 

Restricţii si precizări: 

1<=N, M<=200  1<=K<=1000 

(O.L.I. Prahova 2005 clasa X-a Radu Vișinescu) 

Rezolvare: Problema poate fi considerată o generalizare a problemei determinării numărului de 

modalitaţi de a urca o scară cu N trepte, la fiecare pas urcându-se una sau două trepte. Folosim 

vectorii XP, YP, XF, YF pentru memorarea extremităţilor arcelor (aceste arce reprezintă mutările 

posibile) şi o matrice auxiliară A cu N linii şi M coloane. Prezentăm rezolvarea în pseudocod: 

//Se sorteaza vectorii XP,YP,XF,YF crescator dupa valorile din vectorul XP 

//Se initializeaza cu 0 matricea A. 

 for J:=1 to K do  

if (XP[J]=1) then A[1,YP[J]]:=1; 

for J:=1 to K do 

A[XF[J],YF[J]]:=A[XF[J],YF[J]]+A[XP[J],YP[J]]; 

 S:=0;  

for J:=1 to M do S:=S+A[N,J]; 

write(‘nr=’,s); 

Algoritmul are ordinul de complexitate O(K*log(K) + N*M}). Datorită existenţei relaţiilor de 

recurenţă şi a rezolvării lor în modul bottom-up putem spune că problema se încadrează în tehnica 

programării dinamice. 

 

Alte probleme 

 

Problema 9: Fie un vector X de dimensiune N de numere întregi. Numim platou o secvenţă de valori 

consecutive şi egale din vector. Determinaţi un platou de lungime maximă. Se cere un algoritm cu 

ordin de complexitate O(N). 
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 Exemplu: N=10 X=(2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 1,1). Se vor afişa P=4, U=8, VAL=4. 

  

Problema 10: În cadrul expresiilor aritmetice pot apare o serie de paranteze, incluse eventual unele în 

altele. Codificăm paranteza deschisă cu 0 şi paranteza închisă cu 1. Astfel, şirul de paranteze: ( ( ) ) ( 

) se codifică prin şirul de valori: 0 0 1 1 0 1. Citindu-se un astfel de şir X de lungime N de valori să se 

determine dacă corespunde sau nu unui şir de paranteze ce se închid corect. (O.L.I. Prahova 2003 

Clasa VI  Radu Vișinescu). 

 

Problema 12. Construiți un vector X care sa conțină în ordine primele N numere prime. Dacă se 

citește N=5 vectorul va fi: X=(2, 3, 5, 7, 11). 

 

Problema 13. Se citește N număr natural. Tipariți primele N perechi de numere prime de forma K, 

K+2 câte o pereche pe cate o linie a ecranului. Dacă se citește N=3 se va tipari: 

3 5 

5 7 

9 11 

Indicație: Citim pe N și inițializăm o variabilă K cu valoarea 0. Variabila K va contoriza numărul de 

perechi de numere prime găsite. Se parcurge cu variabila I șirul numerelor impare începând cu 

valoarea 3. Dacă numerele I și I+2 sunt simultan numere prime atunci incrementăm cu o unitate 

variabila K și scriem valorile I, I+2 pe o linie pe ecran. După acest pas mărim pe I cu 2 unitați și 

repetam procedeul pentru noua valoare a lui I. Procesul se oprește când am găsit exact N perechi. 

Putem lucra și cu un ciclu while unde condiția de repetiție este K<N.  

 

Problema 14. Se consideră şirul numerelor naturale dispuse pe linii şi coloane după cum urmează: 

1  2  4  7  11 

3  5   8  12 

6   9  13 

10 ... 

,,, 

Determinaţi primul număr prim situat pe linia L sau pe coloana C. 

Date de intrare: Dacă se doreşte numărul prim de pe linie se va tasta cifra 1 urmată de numărul de 

linie, dacă se doreşte numărul prim de pe o coloană se va tasta cifra 2 urmată de numărul coloanei. 

Exemplu: 
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Dacă se tastează numerele: 

1 3  

Răspuns : 13 

(O.L.I. Prahova 2006 clasa V Radu Vișinescu) 

Indicație: Citim valoarea 1 sau 2 într-o variabila nr. Daca nr=1, adică căutăm primul numar prim de 

pe o linie, se va citi in variabila L numarul linie. Primul element de pe linia L va fi exact 1+2+...+L. 

Mai observăm că diferențele între două valori consecutive pe linia L sunt de forma: L, L+1,L+2 etc. 

Parcurgem aceste valori și reținem și tipărim prima valoare prima gasită. Dacă de la început am citit 

nr=2 căutăm primul numar prim pe o coloană. Citim numărul coloanei în variabila C. Observăm ca 

valoarea de început de pe coloana C este egal cu suma 1+(1+2+...+(C-1)). Diferențele între două 

valori succesive pe coloană vor fi: C+1,C+2, C+3 etc. Parcurgem valorile de pe coloană și reținem 

prima valoare numar prim. 

 

          Problema 14: Poarta Se consideră harta universului ca fiind o matrice cu 250 de linii şi 250 

de coloane. În fiecare celulă se găseşte o aşa numită poartă stelară, iar în anumite celule se găsesc 

echipaje ale porţii stelare. La o deplasare, un echipaj se poate deplasa din locul în care se află în 

oricare alt loc în care se găseşte o a doua poartă, în cazul nostru în orice altă poziţie din matrice. Nu 

se permite situarea simultană a mai mult de un echipaj într-o celulă. La un moment dat un singur 

echipaj se poate deplasa de la o poartă stelară la alta. 

Dându-se un număr p (1<p<5000) de echipaje, pentru fiecare echipaj fiind precizate poziţia iniţială şi 

poziţia finală, determinaţi numărul minim de deplasări necesare pentru ca toate echipajele să ajungă 

din poziţia iniţială în cea finală.  

Datele de intrare 

Se citesc din fisierul text poarta.in în următorul format: 

– pe prima linie numărul natural  p reprezentând numărul  echipaje,  

– pe următoarele p linii câte 4 numere naturale, primele două reprezentând coordonatele poziţiei 

iniţiale a unui echipaj (linie coloană), următoarele două reprezentând coordonatele poziţiei finale a 

aceluiaşi echipaj (linie coloană). 

Datele de ieşire 

Pe prima linie a fişierului text poarta.out se scrie un singur număr reprezentând numărul minim de 

deplasări necesar. 

Exemplu: 

poarta.in 
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3 

1 2 3 4 

6 5 3 9 

3 4 1 2 

 

poarta.out 

4 

Observaţii: 

– coordonatele poziţiilor iniţiale şi finale ale echipajelor sunt numere naturale din intervalul [1, 250] 

– poziţiile iniţiale ale celor p echipaje sunt distincte două cîte două; 

– poziţiile finale ale celor p echipaje sunt distincte două câte două. 

Timp maxim de executare: 1 sec/test 

(O.J.I. 2002 clasa IX Radu Vișinescu) 
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 TESTUL 1 

Ichim Cristiana -Oana 

Colegiul National Vasile Alecsandri 

 

 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

- Ce te legeni, codrule,                                                                           

Fără ploaie, fără vânt, 

Cu crengile la pământ? 

- De ce nu m-aş legăna, 

Dacă trece vremea mea! 

Ziua scade, noaptea creşte 

Şi frunzişul mi-l răreşte. 

Bate vântul frunza-n dungă - 

Cântăreţii mi-i alungă; 

Bate vântul dintr-o parte - 

Iarna-i ici, vara-i departe. 

Şi de ce să nu mă plec, 

Dacă păsările trec! 

Peste vârf de rămurele 

Trec în stoluri rândunele, 

Ducând gândurile mele 

Şi norocul meu cu ele. 

Şi se duc pe rând, pe rând, 

Zarea lumii-ntunecând, 

Şi se duc ca clipele, 

Scuturând aripele, 

Şi mă lasă pustiit, 

Vestejit şi amorţit 

Şi cu doru-mi singurel, 

De mă-ngân numai cu el!               ( Mihai Eminescu, Ce te legeni…) 

A. Înţelegerea textului 

1. Încadrează textul într-un gen literar; dă două argumente. 

2. Numeşte sentimentul predominant care reiese din poezie. 

3. Selectează din text două figuri de stil diferite şi explică semnificaţia uneia dintre acestea.   

 

B. Limba română 

4. Explică rolul utilizării virgulelor în structura : - Ce te legeni, codrule, fără ploaie...     

5. Numeşte trei termeni care fac parte din familia lexicală a cuvântului frunză.  

6. Conjugă la toate modurile şi timpurile învăţate verbul a bate. 

7. Exemplifică prin substantivul noroc toate cazurile.       

8. Recunoaşte valoarea verbului a fi în versul: Iarna-i ici, vara-i departe. 

9. Alcătuieşte două enunţuri cu verbul  a fi, predicat verbal, respectiv predicat nominal. 
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10. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul rândunele să îndeplinească următoarele funcţii sintactice: 

subiect, nume predicativ, atribut substantival prepoziţional, atribut substantival genitival.  

11. Analizează predicatul: Norocul lui este trecător. 

12. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate din textul de mai sus.   

 

C. Alcătuieşte o compunere de 8- 10 rânduri , în care să prezinţi o călătorie imaginară printr-o pădure 

fermecată. Integrează , în compunere, trei epitete, două personificări şi o enumeraţie. 
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TEST 

Ichim Cristiana -Oana 

Colegiul National Vasile Alecsandri 

 

 Se dă textul: 

 “... Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi leoparzii sunt vii. 

Rogi lupul să te ia puţin în cârcă şi când colo te mănîncă. Hei, ca pe Scufiţa Roşie te-ar mânca, cuşca 

dacă      l-ar lăsa. Dar, vedeţi, aceste cuşti de fier, sau colivii, sunt ca nişte bunicuţe ale lor : au grijă 

să nu facă prostii. Copii! lăsaţi un pic gălăgia. Faceţi acum cunoştinţă cu zoologia. Iată aici 

reprezentanţii mândrei faune, care ştiu să urle, să ragă, să zbiere şi să schiaune. […] Elefantul care 

vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. Încaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală, mergând 

o mie de staţii prin pădurea ecuatorială.” 

                                                                                            (Marin  Sorescu, Unde fugim de-

acasă?) 

 Cerinţe: 

 Înţelegerea textului                  

Cui se adresează fragmentul de mai sus?  

Numeşte locul care este prezentat în fragmentul de mai sus.  

Ce moduri de expunere sunt utilizate în fragmentul dat? 

Identifică două figuri de stil în textul de mai sus. Numește-le! 

Prin ce este acest text diferit de alte texte în proză? 

   

 Limba română 

Identifică în fragmentul de text de mai sus:        

o interjecţie  

un substantiv în cazul vocativ  

o prepoziţie  

un adverb  

un adjectiv  

un numeral         

Identifică în text trei articole diferite. Precizează felul lor.                     

Construieşte o propoziţie cu un pronume personal în cazul dativ. Precizează ce funcţie sintactică are.              

Identifică părţile de propoziţie din enunţul:  

Grădina zoologică e un magazin de jucării, unde tigrii, girafele şi leoparzii sunt vii.                                 

Construieşte o propozitie în care subiectul să fie exprimat prin substantiv propriu, predicatul să fie 

exprimat prin verb la modul condițional-optativ, iar atributul să fie exprimat prin adjectiv propriu-zis.
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      C:  Pornind de la enunţul: “Elefantul care vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. 

Încaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală, mergând o mie de staţii prin pădurea ecuatorială.” 

construieşte o poveste în care personajul principal să fie un elefant.  (15-20 de rânduri) 
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SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE  

Probă scrisă la  limba şi literatura română 

Clasa a VIII-a 

Ichim Cristiana -Oana 

Colegiul National Vasile Alecsandri 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                      (40 de puncte) 

Citeste cu atenție textul următor: 

 

        După ce tânărul plecă, Elena rămasă singură, se duse în odaia ei de culcare. Aprinse lumânările şi se uită 

lung în oglindă. Era pieptănată ca totdeauna, cu părul în bucle liniştite, ce-i făceau coroană în jurul capului. Se 

pieptăna aşa de o grămadă de vreme. Era ostenită de a fi aceeaşi şi iar aceeaşi. Luă pieptenele şi încercă să-şi 

facă o cărare la dreapta. Dar părul era legat tare. Atunci scoase panglicuţa din păr şi-l lăsă să cadă pe spate; 

apoi îl aduse pe un umăr. Era alb mai tot. 

        Mai tot era alb!... 

        Dânsa căzu pe un scaun, cu braţele pe genunchi. 

      Luă o oglindă mică de pe masă, se uită din nou la păr, îl trase de pe frunte în sus, îl dete înapoi pe frunte. 

Vedea bine că era încă frumos. Dar avea ceva inexplicabil de lucru cinstit, care, în loc de a o mulţumi, o rănea.  

        Întinse mâna către o policioară pe care erau câteva volume mici. Se nimeri să ia poeziile lui Musset. 

        Se uită la volum, lung, fără a-l deschide. 

       În ce sta farmecul tinereţii, se întreba Elena, când ea îmbătrânea şi totuşi se simţea aşa de caldă la gânduri, 

cumpănită, fără niciun fel de durere, fericită cum nu fusese niciodată!... 

 

( Duiliu Zamfirescu, Anna ) 

 

 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsuri pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Transcrie din text câte un cuvânt obținut prin derivare, prin compunere și prin schimbarea valorii gramaticale.         

                   4 puncte 

2. Explică folosirea punctelor de suspensie în enunțul: Mai tot era alb!...                                     4 puncte 

3. Precizează  numărul de litere și sunete din cuvintele: inexplicabil, genunchi.                           4 puncte 

4. Transcrie un epitet și o metaforă.                                                                                                4 puncte 

5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.                                                         4 puncte  

6. Scrie două trăsături ale genului epic evidențiate în fragmentul dat.   4 puncte 

 

B. Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul Elena, din textul dat.   

                                       16 puncte  

În compunerea ta, trebuie:  

– să prezinți două trăsături ale personajului, prin valorificarea textului dat; 

– să ilustrezi două modalități de caracterizare folosite în text; 

– să ai un conținut adecvat cerinței formulate; 

– să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                          (36 de puncte) 

 

    Citește cu atenție textul următor: 

        Adolescentul devine tot mai preocupat de propria imagine și de poziția sa în raport cu cei din jur    (grupul 

de prieteni, colegii de școală). În același timp, copilul adolescent tinde să se îndepărteze de părinți, în încercarea 

de a fi independent și de a decide pentru el însuși. Nevoia părinților de control și de supraveghere devine 

incongruentă* cu noile nevoi de dezvoltare și comunicare ale copilului, iar conflictele devin sursa permanentă a 

neînțelegerilor între aceștia. Pentru a depăși dificultățile de relaționare, este util ca părinții să-și stabilească 

strategii de comunicare în relaționarea cu copiii bazate pe empatie și întelegerea nevoilor, încredere și 

respectarea intimității și a spațiului privat. Dezvoltarea corectă a adolescenților se bazează pe stimularea mai 

multor arii în strânsă legătură cu activitatea lor. Un adolescent echilibrat alege activități care contribuie la 

dezvoltarea caracterului, creșterea încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de socializare, identificarea 

pasiunilor și luarea deciziilor. Părinții trebuie să încurajeze dorința tinerilor de a-și descoperi propriul talent, 

fiindcă vârsta adolescenței este potrivită pentru a începe o carieră în domeniul ales.  

(Dr. Paul Popescu, Adolescenţa, în revista Taifasuri) 
*incongruentă -  nepotrivire, neconcordanţă, dezacord 

 

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat : 

- tipurile de activități pe care le alege un adolescent echilibrat; 

- modalitățile prin care părinţii depășesc dificultăţile de relaţionare cu adolescenţii.                    4 puncte                                                                                    

2. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat.                           4 puncte 

3. Menţionează modul și timpul verbelor subliniate din text.                                                        4 puncte 

4. Precizează funcţia sintactică și cazul cuvintelor subliniate din secvenţa:  

 Dezvoltarea corectă a adolescenților se bazează pe stimularea mai multor arii în strânsă legătură cu 

activitatea lor.                                4 puncte 

5. Desparte în propoziții fraza următoare și menționează tipul de  raport existent între propoziții: Părinții trebuie 

să încurajeze dorința tinerilor de a-și descoperi propriul talent, fiindcă vârsta adolescenței este potrivită pentru 

a începe o carieră în domeniul ales.                                   4 puncte          

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată  subiectivă, 

introdusă prin conjuncția subordonatoare să.                4 puncte 

 

   B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută la grădina 

zoologică.                                                                                                                         12 puncte  

În compunerea ta, trebuie: 

 – să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

– să precizezi două elemente ale cadrului spaţio-temporal; 

 – să ai un conţinut adecvat tipului de compunere cerut;  

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.             

     

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa textului 2 p.; 

registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului 2 p.; ortografia 3 p.; punctuaţia 3 p.; aşezarea 

corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 1 p., lizibilitatea- 1p.)  
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Probleme de concurs 

 Prof. Vișinescu Violeta  

Colegiul Național “I. L. Caragiale” Ploiești 

 

Problema 1: Binar Ionel a învățat recent la Informatică reprezentarea numerelor în baza 2. Pentru a 

aprofunda cunoștiințele profesorul său a inventat următoarea problemă: Dintr-un fișier text se citește un 

șir de valori de 1 0 și -1. Valoarea -1 are semnificația de terminare a unui număr, iar valorile de 0 și 1 

reprezintă cifrele în baza 2 a câte unui număr natural. Să se determine cele mai mari 3 valori codificate în 

șir impreună cu numărul lor de apariții. 

Date de intrare: Fișierul binar.in cu următoarea structură: 

-Pe prima linie numărul N de valori din șir. 

-Pe linia a 2, N valori de 1 , 0 sau -1. 

Date de ieșire: Fișierul binar.out cu următoarea structură: 

-Pe primele 3 linii perechi de valori MAX, NR cu semnificația din enunț și valorile maxime în ordine 

descrescătoare. 

Restricții și precizări: 

-10<=N<=2000. 

-Înaintea fiecărei valori de -1 se găsește cel puțin o valoare de 0 sau 1. 

-Numerele codificate astfel sunt mai mici decât 32000 în baza 10. 

-Se poate ca la stânga unui număr codificat să fie doar valori de 0. 

-În șir sunt codificate cel puțin 3 valori distincte. 

-Șirul de valori se încheie cu o valoare de -1. 

Exemplu: 

binar.in binar.out Explicație 

19 

1 0 -1 1 -1 1 0 -1 1 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 

5 2 

3 1 

2 2 

Cel mai mare număr codificat este 

101 în baza 2, adică 5 in baza 10 și 

apare de 2 ori. De 2 ori. Următorul 

este 11, adică 3 în baza 10, care 

apare o data. Cel de-al treilea este 

10 adică 2 în baza 10, care apare de 

2 ori. 
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Timp maxim de execuţie:      1     secundă/test.  

Memorie totală disponibilă      2   MB, din care      2    MB pentru stivă 

Dimensiunea maximă a sursei: 5 KB 

(Concurs Empowersoft 2017 Violeta Vișinescu) 

Descriere: Se efectueaza succesiv următorii pași: 

-Se parcurge șirul de intrare și se formează un vector cu numerele obținute în baza 10. 

-Se sortează descrescător vectorul de numere. 

-Se construiesc doi vectori auxiliari: unul cu elementele distincte ale vectorului de numere și al doilea cu 

frecvențele lor de apariție.  

-Se tipăresc alternativ primele 3 perechi de valori din vectorii auxiliari. 

Programul C++ poate fi următorul: 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

ifstream fin("binar.in"); 

ofstream fout("binar.out"); 

int n, x[1001],i,j,cifra,numar,k; 

int y[1001],aparitii[1001],h,aux; 

int main() 

{ 

    fin>>n;numar=0;k=0; 

    for(i=1;i<=n;i++) 

    { fin>>cifra; 

        if (cifra==-1) 

        { k++;x[k]=numar; 

            numar=0; 

        } 

        else numar=numar*2+cifra; 

    } 

   //for (i=1;i<=k;i++) cout<<x[i]<<" "; 

   for (i=1;i<=k-1;i++) 
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   for (j=i+1;j<=k;j++) 

   if (x[i]<x[j]){aux=x[i];x[i]=x[j];x[j]=aux;} 

   h=1; 

   for (i=1;i<=k-1;i++) 

     if(x[i]==x[i+1]) aparitii[h]++; 

     else {y[h]=x[i];aparitii[h]++;h++;} 

   y[h]=x[k];aparitii[h]++; 

   for (i=1;i<=3;i++) 

    fout<<y[i]<<" "<<aparitii[i]<<'\n'; 

   fin.close(); 

   fout.close(); 

    return 0; 

} 

Problema 2: Partiție  Se consideră mulțimea totală A={1, 2, … , N}. Se notează cu intervalul [X, Y] 

mulțimea numerelor naturale cuprinse între X și Y inclusiv. În continuare vom numi această mulțime 

interval de capete X și Y. Fie o partiție a lui A compusă din M astfel de intervale puse “cap la cap”: [I0, 

I1], [I1+1, I2], [I2+1, I3], … [IM-1+1, IM], cu I0=1 si IM=N. 

 Cerință: Să se determine partiția compusă din M astfel de intervale puse “cap la cap”, similare ca 

lungimi cu cele inițiale, aranjate în ordine crescătoare a lungimilor lor. 

Date de intrare: Fișierul partitie.in cu următoarea structură: 

-pe prima linie valorile N și M cu semnificația din enunț, separate printr-un spațiu. 

-Pe următoarele M linii, perechi X Y reprezentând capetele unui interval al partiției inițiale. 

Date de ieșire: Fișierul partitie.out cu următoarea structură: 

-Pe primele M linii câte o pereche X Y reprezentând capetele unui interval al partiției finale. 

Restricții și precizări: 

-1<=N<=1000000.  

-1<=M<=1000. 

-N, M, I0, I1, …, IM sunt numere naturale, iar pentru orice P avem inegalitatea IP+1<IP+1. 

Exemplu: 

partitie.in partitie.out Explicație 
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20 4 

1 10 

11 12 

13 15 

16 20 

1 2 

3 5 

6 10 

11 20 

Cea mai mică mulțime inițială este 

[11 12]. Corespunzător acesteia, 

avem mulțimea finală [1 2]. A doua 

mulțime ca mărime este [13 15] 

Corespunzător acesteia avem 

mulțimea finală [3 5]. Mulțimii [16 

20] îi corespunde mulțimea finală 

[6 10], iar mulțimii [1 10] mulțimea 

finală [11 20]. 

Timp maxim de execuţie: 1 secundă/test.  

Memorie totală disponibilă 2 MB, din care 2 MB pentru stivă 

Dimensiunea maximă a sursei: 5 KB   

(O.L.I. Prahova 2018 clasa VI Violeta  Vișinescu) 

Descriere: Se citesc datele de intrare. Pe lângă doi vectori A și B, ce vor memora capetele celor M 

intervale, se utilizează un vector auxiliar OK de elemente logice, inițializat cu valori de FALSE. O 

variabilă K pleacă de la valoarea 1.  

 În mod repetat, se selectează unul dintre intervalele de lungime minimă, în vectorul auxiliar OK 

pe respectiva poziție se pune TRUE, iar o variabilă U primește o valoare corespunzătoare astfel încât 

împreună cu K, să formeze capetele intervalului final corespunzător celui selectat. Se scriu K și U. 

 Se execută K<-U+1 și se alege următorul interval. Procedeul se repetă de M ori.  

Programul C++ poate fi următorul: 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

ifstream f("partitie.in"); 

ofstream g("partitie.out"); 

int a[10001],b[10001],ok[10001]; 

int main() 

{ int n,m,i,j,k,poz,minim,u; 

    f>>n>>m; 

    for(i=1;i<=m;i++) {f>>a[i]>>b[i];ok[i]=0;} 

{ 

        minim=1000000; 

        for(j=1;j<=m;j++) 

        { 

 if (minim>b[j]-a[j]&&ok[j]==0) 

            {minim=b[j]-a[j]; 

                poz=j;} 

        } 

            ok[poz]=1; 

            u=b[poz]-a[poz]+k; 
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    k=1; 

    for(i=1;i<=m;i++) 

     

            g<<k<<" "<<u<<endl; 

            k=u+1;} 

    f.close();g.close(); 

    return 0; 

Problema 3: Periodic  Se citește un  număr natural nenul N. Se umple, pe linii, partea de sub 

diagonala principală, inclusiv,  a unei matrici patratice de dimensiune L cu secvențe consecutive de: 1, 2, 

, … N. Astfel, pentru N=5  si L=7 se obtine triunghiul de valori: 

1 

2 3 

4 5 1 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 

2 3 4 5 1 2 3 

Cerință: Fiind dați N și L precum și un indice de coloană C să se calculeze suma valorilor din triunghi 

aflate pe coloana C. 

Date de intrare: fișierul periodic.in cu următoarea structură: pe prima și singura linie valorile N, L, si C 

cu semnificația din enunț. 

Date de ieșire: fișierul periodic.out cu următoarea structură: pe prima și singura linie valoarea S cu 

semnificația din enunț. 

Restricții și precizări: 

1<=N<=1000, 1<=L<=10.000.000, 1<=C<=L. 

Exemplu: 

periodic.in periodic.out Explicatii 

5 7 2 18 Pe coloana 2 se afla valorile: 3, 5, 

3, 2, 2, 3 cu suma 18.  

Timp maxim de execuţie: 1 secundă/test.  

Memorie totală disponibilă 4 MB, din care 2 MB pentru stivă 

Dimensiunea maximă a sursei: 5 KB 

(Concurs Empowersoft 2018 Violeta Vișinescu) 
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Descriere: Fie elementul a[i][j]. Pe primele i-1 linii se află i*(i-1)/2 valori.  Împreună cu cele C valori 

de pe linia I, fac in total i*(i-1)/2+C valori. Așadar valoarea a[i][j] poate fi calculata în funcție de N 

astfel: 

NR=(i*(i-1)/2+C)%N; 

If (NR==0)NR=N; Adica în O(1). 

 Se calculează în acest mod toate valorile de pe coloana C și se insumează. Algoritml are ordin de 

complexitate O(L). Programul C++ poate fi următorul: 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

ifstream f("periodic2.in"); 

ofstream g("periodic2.out"); 

long long n, L, C; 

int main() 

{ long long s,i,nr; 

    f>>n>>L>>C;     

s=0; 

    for(i=C;i<=L;i++) 

    { 

        nr=(i*(i-1)/2+C)%n; 

        s+=nr; 

    } 

    g<<s<<endl; 

    return 0; 

} 

 

Problema 4: Cerc Considerăm N poziții aflate pe un cerc. Se pleacă din poziția 1 și la fiecare pas, se 

merge pe cerc un număr de P poziții în sensul acelor de ceasornic sau, dacă valoarea lui P este negativă, 

în sens invers acelor de ceasornic. Pe poziția la care se ajunge se inserează valoarea V. Dacă în prealabil 

mai există altă valoare pe acea poziție, aceasta se pierde. În final se vor tipări numai valorile aflate pe cerc 

în ordinea pozițiilor, de la 1 la N. 

 Date de intrare: Fișierul cerc.in cu următoarea structură: pe prima linie numerele N și NR 

reprezentând numărul de poziții pe cerc și respectiv numărul de inserări. Pe următoarele NR linii perechi 

de forma P V cu semnificația din enunț.  

 Date de ieșire: Fișierul cerc.out cu următoarea structură: Pe prima și singura linie valorile rămase 

pe cerc în urma inserărilor efectuate, în ordinea pozițiilor de la 1 la N. 

Restricții și precizări: 

1<=N<=1000; 

1<=NR<=5000; 

-2*N<=P<=2*N, P diferit de 0; 
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1<=V<=50000. 

La sfârșitul fișierului de ieșire există un caracter spațiu. 

Exemplu: 

cerc.in cerc.out Explicație  

10 4 

2 100 

-5 5 

4 1 

1 15 

1 15 5 Se merge pe cerc la poziția 3 și se inserează valoarea 100. 

Mai apoi se merge invers pe cerc până la poziția 8 și se 

inserează valoarea 5. Se merge apoi până pe poziția 2 și se 

inserează valoarea 1. În final se merge pe poziția 3 și 

valoarea 100 se inlocuiește cu valoarea 15. 

Valorile rămase pe cerc sunt în ordine: 1 15 și 5. 

Timp maxim de execuţie: 1 secundă/test.  

Memorie totală disponibilă 2 MB, din care 2 MB pentru stivă 

Dimensiunea maximă a sursei: 5 KB 

(O.L.I. Prahova 2019 clasa VI Violeta Vișinescu) 

Descriere: Se citesc N și NR. Poziția curentă se setează la valoarea 1. Se repetă de NR ori citirea unei 

perechi Pozitie Valoare, se parcurg circular numărul de poziții corespunzător și se inserează valoarea citită 

pe poziția curentă. 

 În final se tipăresc valorile nenule din vector. Programul C++ poate fi următorul: 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

ifstream f("cerc.in"); 

ofstream g("cerc.out"); 

int x[1001], poz,nr,p,v, n; 

int main() 

{ 

    f>>n>>nr;poz=1; 

    for (int i=1;i<=nr;i++) 

    { 

        f>>p>>v; 

 else //p<0 

        {for(int j=1;j<=-p;j++) 

         {poz--;if (poz<1)poz=n;} 

           x[poz]=v;} 

    }   for(int i=1;i<=n;i++) 

         if(x[i]!=0) g<<x[i]<<" "; 

    f.close(); 

    g.close(); 

    return 0; 

} 
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        if (p>0) 

        {for(int j=1;j<=p;j++) 

        {poz++;if  

         (poz>n)poz=1;} 

        x[poz]=v;} 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

87 
 

FIŞĂ DE LUCRU 

Profesor Porcar Doina Marcela 

Școala Gimnazială ,,Silvania” Șimleu Silvaniei, jud.Sălaj 

 

 

CONTEXT/ PRETEXT 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sărbătoare creștină celebrată la 25 

decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea face parte din 

cele 12 praznice împărătești ale bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, 

Crăciunul e de asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua următoare, 26 decembrie: 

a doua zi de Crăciun. De la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o sărbătoare laică, celebrată 

atât de către creștini cât și de către cei necreștini, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la 

participarea în biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii, „darurilor 

de la Moș Crăciun.” 

TEXT 

Citeşte următorul text: 

De când se trezi, Scrooge era în culmea fericirii că este încă în casa lui, alergând de colo-colo și vorbind 

cu el însuși. Deodată auzi un clopot. Alergă la fereastră, o deschise și scoase capul. Aerul bun, curat și 

rece, lumina aurie a soarelui și cerul divin îi bucurară simțurile. 

 — Ce zi e azi? strigă Scrooge spre un băiat de pe stradă, în haine de sărbătoare, care hoinărea probabil pe 

acolo. 

 — Ce? Îi răspunse băiatul din cale-afară de mirat. 

 — Ce zi e azi, drăguțule? spuse Scrooge. 

 — Azi? răspunse băiatul. Păi, e Ziua de Crăciun. 

 — E Ziua de Crăciun! își spuse Scrooge. N-am pierdut-o. Tot ce au făcut duhurile s-a petrecut într-o 

singură noapte. Salut, drăguțule! 

 — Salut! Îi răspunse băiatul. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Isus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorian
https://ro.wikipedia.org/wiki/7_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praznic_%C3%AEmp%C4%83r%C4%83tesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ritul_bizantin
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%99_Cr%C4%83ciun
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 — Știi prăvălia cu păsări, a doua stradă de aici, pe colț? se interesă Scrooge. 

 — Cred și eu c-o știu! răspunse flăcăul. 

 — Deștept băiat! spuse Scrooge. Minunat băiat! Nu știi cumva dacă au vândut curcanul premiat, care era 

agățat acolo? Nu curcanul cel mic, ci ăla mare. 

 — Ăla mare cât mine? întrebă băiatul. 

 — Delicios băiat! E o plăcere să stai de vorbă cu el. Da, iezișorule. 

 — Mai e agățat și acum acolo, răspunse băiatul. 

 — Da, mai este? spuse Scrooge. Du-te și cumpără-l. 

 — Ei, na! exclamă băiatul. 

 — Nu, zău, spuse Scrooge. Vorbesc serios. Du-te și cumpără-l și spune-le să vină cu el aici, ca să le arăt 

unde să-l ducă. Întoarce-te  cu omul și o să-ți dau un șiling, întoarce-te cu el în mai puțin de cinci minute 

și îți dau jumătate de coroană!  

Băiatul o zbughi ca din pușcă. Nici un pușcaș cu mâna sigură pe trăgaci nu ar fi fost atât de iute.  

— O să i-l trimit lui Bob Cratchit, șopti Scrooge, frecându-și mâinile și prăpădindu-se de râs. N-o să știe 

cine i l-a trimis. E de două ori mai mare decât Tom Degețel. 

 Scrooge a făcut mult mai mult decât a promis. A făcut tot ce promisese și multe altele pe deasupra, iar 

pentru Tim Degețel a fost ca un al doilea tată. A devenit un prieten atât de bun, un stăpân atât de bun și 

un om atât de bun, cum nu se mai văzuse în bunul și bătrânul oraș și nici în toată buna și bătrâna lume. 

Unii râdeau văzându-l atât de schimbat, dar el îi lăsa să râdă și nu se sinchisea de ei. Propria lui inimă 

râdea și asta îl mulțumea pe deplin. După aceea, se spunea despre el că știe să țină Crăciunul. Să dea 

Dumnezeu să se poată spună asta și despre noi, despre noi toți! Și, după cum a spus Tim Degețel, să ne 

dea Dumnezeu sănătate tuturor! 

Charles Dickens, Un colind de Crăciun 

Exerciţii de înţelegere a textului 

Cu cine vorbește Scrooge de la fereastra casei sale? 
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____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ce dorea Scrooge să facă cu acel curcan cumpărat? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

1. Notează cȃte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: 

                        hoinărea _________________________________________________ 

prăvălia__________________________________________________ 

zbughi___________________________________________________ 

 

Scrie antonimele potrivite: 

alergă____________________________________________________________ 

răspunde__________________________________________________________ 

cumpără__________________________________________________________ 

Exerciţii de scriere creativă 

 

Asociază, în 50-80 de cuvinte, fragmentul din textul dat cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură 

suplimentară, precizȃnd o asemănare şi o deosebire dintre ele. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

________________________ 

Cum se simțea Scrooge? Scrie trei argumente din text pentru a-ți susține opinia. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

                3.Scrooge este personajul principal al poveştii. Ce crezi? Poate un personaj antipatic sa fie eroul 

unei cărţi? Ce s-ar putea întȃmpla cu acesta? 

Răspunde într-un text de maximum 60 de cuvinte. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ FII CREATIV! 

 Desenează curcanul premiat din textul de mai sus. 
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Matematică și explorarea mediului 

Evaluare  iniţială clasa I 

 
       Prof. Înv. Primar Ion Mariana Florica 

Școala Primară Nr.1 Sărand, Jud. Bihor 

 

1.Completează să fie:      

 

 

 

 

 

 

2.Ordonează crescător şi descrescător numerele: 

 

                                
 

                           

 

 

3. Compară numerele:  

 

3         3   5       4    4         3  1        0   4        1    

 

3. Găseşte vecinii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Descompune numerele:       

                                                                            

                                                                          
                                                                                                                                   

 

 

 

 

     
 

 

4 5 2 

 

3 1 

4 0 3 2 5 1 

2 4 5 3 

1 3 4 2 

1 5 4 2 3 
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5.Compune numerele:  

 

1     2    1            2         2           0    1     2         1     1    3         0      1   

 

 

 

 

 

6. Calculează folosind numărătoarea:  

 

2+ 3 =     

 

4+1 = 

 

2+2 = 

 

1+1 = 

 

0+1 = 

5- 2 = 

 

4- 3 = 

 

1- 1= 

 

3- 0 = 

 

5 – 4 =  

  

7. Ina a cules  2 roșii galbene şi 2 mere galbene. Îi oferă bunicii un măr. Câte mere îi rămân? 

                                           
  mere culese -  

 

 

 mere  rămase - 

 

 

 

R:             mere 

 

8. Colorează cu negru caseta din dreptul rădăcinii, cu maro  pe cea din dreptul tulpinii, cu verde  pe cea 

de la frunză şi cu galben caseta de la floare:  
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9. Realizează mulţimea animalelor domestice:   

 

             

                     

 
 

 

Competențe specifice: 

Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 – 31; 

3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat; 

Obiective propuse: 

Să raporteze corect numărul la cantitate; 

Să scrie vecinii numerelor date; 
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Să efectueze  operațiile sugerate de textul problemei și desen ; 

Să ordoneze crescător și descrescător numerele date; 

Să compare două numere punând semnul de relație corespunzător; 

Să identifice corect părțile componente ale unei plante, marcându-le cu culoarea indicată; 

Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 10. 

Să identifice mulţimea animalelor domestice. 

Să realizeze compunerea/ descompunerea numerelor în concentrul 0-10. 

 

DESCRIPTORI   DE   PERFORMANŢĂ 

Calific. 

Item 

FOARTE BINE BINE 

 

SUFICIENT 

I.1 Raportează corect numărul la 

cantitate în 5 situaţii; 

Raportează corect numărul 

la cantitate în 3-4 situaţii; 

Raportează corect numărul 

la cantitate în 2 situaţii; 

I.2 Ordonează crescător şi 

descrescător numerele; 

Ordonează corect crescător 

şi omite 1 număr când  

ordonează  descrescător; 

Ordonează parţial 

crescător şi descrescător 

(1-2 omisiuni/ variantă) ; 

I.3 Compară corect 5 perechi de 

numere; 

Compară corect 3-4 

perechi de numere; 

Compară corect 2 perechi 

de numere; 

I.4 Compune  corect 5 perechi de 

numere; 

Compune  corect 3-4 

perechi de numere; 

Compune  corect 2 perechi 

de numere; 

I.5 Descompune   corect 5 

perechi de numere; 

Descompune   corect 3-4 

perechi de numere; 

Descompune   corect  2 

perechi de numere; 

I.6 Rezolvă corect cel puţin 9 

operaţii; 

Rezolvă corect 7-8 

operaţii; 

Rezolvă corect 4- 6 

operaţii; 

I.7 Intuieşte răspunsul şi scrie 

modul de rezolvare al 

problemei; 

Intuieşte răspunsul, dar 

scrie parţial rezolvarea 

problemei;. 

Intuieşte răspunsul fără să 

scrie modul de rezolvare. 

I.8 Colorează corect 4 

componente ale plantei; 

Colorează corect 3 

componente ale plantei; 

Colorează corect 2 

componente ale plantei; 

I.9 Identifică 5 animale 

domestice; 

Identifică 4 animale 

domestice; 

Identifică 3 animale 

domestice; 

 

 

Acordarea calificativelor: 

Realizeaza corect  8/9 itemi si 1/0 itemi partial FB 

Realizeaza corect  6/7 itemi si 3/2 itemi partial  B 

Realizeaza corect 3/4 itemi, partial 3/2 si incorect 3 S 

Realizeaza partial 2/3  itemi si incorect 7/6 itemi  I 

Rezultatele înregistrate:  
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 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 

FOARTE  BINE          

BINE          

SUFICIENT          

INSUFICIENT          

 

 

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient  

Nr. elevi     

 

Concluzii: 

Greșeli frecvente: 

 

 

 

 

 

 

Măsuri ameliorative: 
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Glande endocrine – fișă de activitate – clasa a 7-a 

 

Manole Melania 

Școala Gimnazială nr. 29, Galați 

 

1. Priviți imaginile de mai jos si identificați afecțiunile endocrine ilustrate. 

 Care sunt glandele afectate și în ce mod? 

 

 

          A                                  B                 

  C  D 

 

 

 

 

 

 

2. Emil se prezintă la medic acuzând scădere în greutate și urinări dese. Analizele medicale 

relevă prezența glucozei în urină. Poate fi o disfuncție endocrină? Argumentați răspunsul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Precizați diferențele și asemănările dintre: 

 

a. diabetul zaharat  și cel insipid; 

b. nanism hipofizar și nanism tiroidian. 
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Sistem locomotor – Aplicații – clasa a 7-a 

 

 

Manole Melania 

 Școala Gimnazială nr. 29, Galați 

 

1. Calculați cantitatea de saruri minerale pe care o conține substanța fundamentală a țesutului osos , știind 

că aceasta reprezintă o proporție de  60% din masa oaselor, iar  greutatea acestora la un adult  este de 14 

kg și procentul de apă din acestea  este de 30%. 

 

REZOLVARE 

 

14 X 30 : 100=4,2 kg 

14 kg - 4,2= 9,8 kg substanță uscată 

9,8 X 60 : 100 = 5,88 kg săruri minerale 

 

2. Ce cantitate de apă (exprimată în litri) va conține musculatura striată a unei personane adulte cu masa 

corporală de  60 kg, știind că mușchii striați reprezintă o proporție de  aproximativ 40% din greutatea 

corpului. 

 

REZOLVARE 

 

60  x  40%  : 100% = 24 kg 

24 kg  x  75%  : 100% = 18 litri apă 

 

3. Calculați masa corpului unei persoane ai cărei mușchi striați cântăresc 20 kg. 

 

REZOLVARE 

 

20  x  100%  : 40% = 200 : 4=50 kg 

 

4. Calculați numărul de mitocondrii dintr-un mușchi, știind că: 

- mușchiul are 1000 de fibre musculare, din care 30% sunt lungi și restul sunt scurte; 

- fiecare fibră scurtă conține 50 de mitocondrii; 

- numărul de mitocondrii dintr-o fibră lungă este dublu raportat la cel din fibra scurtă. 

 

REZOLVARE 

 

1000 x 30% = 300 fibre lungi 

1000 – 300 = 700 fibre scurte 

50 x 2 = 100 mitocondrii în fibra lungă 

300 x 100 mitocondrii + 700 x 50 = 30000 + 35000 = 65000 mitocondrii 

 

5. Stabiliți numarul de fibre musculare dintr-o secțiune printr-un mușchi. Se dă: 

- numărul de fascicule musculare reprezintă 20; 
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- trei sferturi din fascicule conțin câte 100 de fibre musculare, iar restul câte 150 de fibre musculare. 

 

REZOLVARE 

Nr.de fascicule musculare ce contin 100 de fibre este: 

20 fascicule x ¾ = 15 fascicule 

 

Nr.de fascicule musculare ce contin 150 de fibre este: 

20 fascicule x 1/4  = 5 fascicule 

15 fascicule x 100 fibre / fascicul + 5 fascicule x 150 fibre / fascicul = 1500+750 = 2250 fibre musculare 

 

6. Calculați viteza de alergare a unui mamifer digitigrad în compararție cu celelalte mamifere terestere, 

știind că: 

-viteza de alergare a omului este de 30 km /h; 

-viteza de alergare a calului este de 3 ori mai mare decat viteza omului; 

-viteza de alergare a unui mamifer digitigrad reprezinta 2/3 din viteza calului. 

 

REZOLVARE 

 

Viteza de alergare a calului:      

30 x 3 = 90 km/h 

 

Viteza de alergare a unui mamifer digitigrad: 

90 x 2/3=60km/h 

 

Timp de lucru 30 minute. 
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Resursă educațională deschisă 

 

Prof. înv. primar Maria-Felicia Câmpean 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 

 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului – clasa a II-a 

Subiectul: Alcătuirea Pământului: uscat, aer, apă 

Competența specifică vizată: 

3.1.Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele 

sau regularităţi din mediul apropiat  

-realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; scufundarea unui pahar înclinat într-

un vas cu apă; realizarea unei morişti, arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de la 

întrebarea ”Cum putem vedea aerul?”;  

-realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării 

unei lumânări la poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);  

Descrierea activității: 

Pentru început trebuie să precizez că activitatea se desfășoară în specificul alternativei educaționale 

Step by Step, astfel încât copiii iau contact cu ceea ce urmează a fi studiat încă de la prima oră a 

dimineții, la Întâlnirea de dimineață. Salutul adresat elevilor este: Bună dimineața, locuitori ai planetei 

...! Are loc în debutul activității un brainstorming pe tema „Ce știți despre planeta noastră?”, notându-

se ideile venite din partea copiilor fără selecții calitative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mesajul zilei: Brainstorming despre Terra „Ce știți despre planeta noastră?” 

Pornind de la un material power point prezentat la videoproiector se va discuta pe marginea lui despre 

Planeta albastră – de ce e numită astfel, despre învelișul de aer al Pământului (vor fi menționate și 

celelalte învelișuri), despre viața pe Terra, suscitându-le elevilor interesul pentru cunoaștere.  

În continuare li se vor prezenta activitățile ce urmează a fi desfășurate la centrele de activitate (dintre 

care voi selecta aici doar pe cele de la Matematică și Științe) care presupun realizarea competenței vizate 

anterior. 

Centrul de Matematică: Fișă de cunoștințe  - de citit și observat (care continuă cele discutate la Întâlnirea 

de dimineață), după care vor avea de completat o fișă de lucru. De asemenea, la dispoziția elevilor se 

găsesc în biblioteca clasei diferite atlase, enciclopedii, cărți de științe. 

Centrul de Științe: Experimente care evidențiază existența aerului 

În cadrul activităților de la centre – individuale la Matematică și în grup la Științe, voi folosi următoarele 

metode: conversaţia, observarea, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, munca 

independentă. 
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Resursele vor fi puse la dispozițiea elevilor la centrul de Științe care se desfășoară într-o sală alăturată 

(anexă), pentru a nu disturba activitatea de la celelalte centre și a evita întâmplări neprevăzute, vor 

consta în: fișe de observare, recipiente de plastic, baloane, apă, șervețele. 

Evaluarea activităților se face continuu, după rotirea fiecărui centru dar și la final pe Scaunul autorului 

și prin confruntarea cu fișa de control. 

Atașez aici materialele folosite. 

 Fișă de cunoștințe la MEM  

Pământul. Alcătuire: uscat, apă, atmosferă 

Iată o imagine care înfățișează  

planeta noastră văzută din spațiu!  

 

Cum se mai numește ea?  

De ce?               

 

 

  

Ce formă are?    

 

 

 

 

   

   

Pământul este înconjurat 

de un înveliș de aer.  

 

 

Cum se numește acesta? 

       

 

 

 

 

 

 

Observând planeta noastră  

din spațiu, ea are culoarea  

albastră.  

 

Cărui fapt se datorează 

acest lucru? 

                                               

 

…………………………….        ………………….. 

Reține!  
Planeta noastră are formă de 
sferă turtită la cei doi poli. 

Reține!  
Planeta noastră se mai 
numește Terra sau Planeta 
Albastră. 

Reține!  
Învelișul de aer al Pământului 
se numește Atmosferă. 
Atmosfera este alcătuită dintr-
un amestec de gaze, vapori de 
apă și particule de praf. Gazul 
care întreține viața este 
oxigenul. 
Viața pe Pământ este posibilă 
deoarece există apă și aer.  

 

Reține! 
Două treimi din suprafața 
Terrei este acoperită de apă 
și o treime este 
reprezentată de uscat.         
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Fișă de lucru la MEM 

Pământul. Alcătuire: uscat, apă, atmosferă 

Completează spațiile din textul următor, folosindu-te de cuvintele dintre paranteze: 

Pământul este o …………….................... şi face parte din Sistemul ……………............. . Luna se învârte 

în jurul …………………........................  Pământul se mai numeşte şi …………… .   Este de aproape 

nouă ori mai …………..... decât  Luna. Pe Lună nu există    …………… . 

(Solar, Pământului, viaţă, planetă, mare, Terra) 

Unește corespunzător: 

Învelișul de aer din jurul Pământului se numește   uscat  

Două treimi din planeta noastră este acoperită cu   atmosferă  

O treime din Pământ este reprezentată de    apă   

Informează-te și scrie câteva nume de: 

a) continente:________________________________________________________ 

b) țări:______________________________________________________________ 

c) oceane:___________________________________________________________ 

d) mări:_____________________________________________________________ 

e) alte planete:_______________________________________________________ 

Reprezintă apa și uscatul de pe  

Terra pe „plăcinta” alăturată: 

 

Lucrăm în perechi! 

a) De ce Pământul este bolnav?                             b) Când zâmbește Pământul? 
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Fișă de lucru la Centrul de Științe 

Experimente care arată existenţa aerului 

• Experimentul 1:  Ce umflă balonul? 

 Materiale necesare: 

- Flacon de plastic de 2 l 

- Balon 

 Mod de lucru: 

- Fixăm pe gura flaconului un balon 

- Strângem brusc flaconul 

 Ce observăm? 

- Prin strângerea bruscă a flaconului se observă cum se umflă balonul. 

De ce s-a umflat balonul? 

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

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

• Experimentul 2:  Şerveţelul uscat 

 Materiale necesare: 

- Un pahar sau un borcan din sticlă transparentă 

- Un şerveţel 

- Un vas mare, plin cu apă 

 Mod de lucru: 

- Se împătureşte şerveţelul, astfel încât pus în pahar să nu cadă atunci când ţinem  paharul cu gura 

în jos. 

- Se introduce paharul în jos, în apă, în poziţie verticală, astfel încât apa să îl acopere în întregime. 

- Se scoate paharul din apă tot în poziţie verticală. 
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  Ce observăm? 

- Când se scoate paharul din apă, observăm că şerveţelul a rămas uscat. 

De ce nu s-a udat şerveţelul? 

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

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

• Experimentul 3: Ce deplasează flacăra lumânării? (în măsura în care dispunem de timp) 
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Adunarea și scăderea numerelor naturale din concentrul 0- 1 000 000 

Evaluare sumativă 

Prof. înv. primar Camelia Pristoleanu 

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești, Prahova 

 

CLASA a IV-a 

NIVEL MEDIU 

Competențe specifice Itemi 

2.4.- Efectuarea de adunări și scăderi 

cu numere naturale în concentrul  

0- 1 000 000 sau cu numere 

fracționare 

Calculează și verifică prin operația inversă: 

206 204 – 6 847 

563 284 + 74 637 

2.4.- Efectuarea de adunări și scăderi 

cu numere naturale în concentrul  

0-1 000 000 sau cu numere 

fracționare 

Află numărul necunoscut: 

a – 12 735 = 28 999 

105 300 – b = 2 245 

32 302 + c + 1 875 = 100 000 

2.4.- Efectuarea de adunări și scăderi 

cu numere naturale în concentrul  

0-1 000 000 sau cu numere 

fracționare 

Calculează, aplicând proprietățile adunării: 

300 000 + 20 + 50 000 + 70 + 200 000 + 30 000  

1 250 + 1 800 + 500 + 750 + 200 + 1 500  

1.2.- Generarea unor modele 

repetitive/regularități 

Continuă șirurile date cu încă trei numere: 

100 009, 200 009, 300 009 , ..., ..., ... . 

975 005, 975 000, 975 995 , ..., ..., ... . 

5.2.- Organizarea datelor în tabele și 

reprezentarea lor grafică 

Introdu datele următoarei probleme într-un tabel și 

răspunde la întrebare: 

Într-un oraș sunt 369 785 locuitori. Dintre aceștia, 

124 123 au sub 18 ani, iar 105 401 sunt peste 60 ani. 

Câți locuitori cu vârste cuprinse între 18 și 30 ani 

sunt în oraș? 

5.1.- Utilizarea terminologiei 

specifice și a unor simboluri 

matematice în rezolvarea și/sau 

Află: 

Suma vecinilor numărului 127 800. 

Diferența dintre cel mai mare număr natural de 6 cifre 

și numărul 25 379 
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compunerea de probleme cu 

raționamente diverse 

Cu cât este mai mare răsturnatul numărului 700 305 

decât 75 157? 

5.3.- Rezolvarea de probleme cu 

operațiile studiate, în concentrul 0 – 

1 000 000 

Dintr-o livadă s-au cules 10 000 kilograme de fructe. 

Gutui și pere s-au cules 5 012 kilograme, iar pere și 

mere au fost culese  

6 995 kilograme. Câte kilograme din fiecare fel de 

fructe s-au cules? 

5.3.- Rezolvarea de probleme cu 

operațiile studiate, în concentrul 0 – 

1 000 000 

Mă gândesc la un număr. Scad din el cel mai mare 

număr impar mai mic decât 100 001, apoi adaug cel 

mai mare număr de cinci cifre diferite și obțin 137 

000. La ce număr m-am gândit?  

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

 

Itemi FB B S 

1 Rezolvă corect adunarea și 

scăderea și face corect 

proba prin operațiile 

inverse. 

Rezolvă corect adunarea și 

scăderea, realizează corect 

proba adunării prin 

adunare. 

Rezolvă corect adunarea și 

scăderea. 

2 Află descăzutul, scăzătorul 

și termenul necunoscut. 

Află descăzutul și termenul 

necunoscut. 

Aplică corect algoritmul de 

calcul pentru descăzut și 

termenul necunoscut, dar 

are greșeli de calcul. 

3 Află rezultatele corecte 

aplicând asociativitatea 

adunării. 

Află rezultatele corecte, 

aplicând asociativitatea 

adunării doar pentru o parte 

dintre numere. 

Află rezultatele corecte, 

fără a aplica asociativitatea. 

4 Continuă șirurile cu încă 

trei numere corecte. 

Descoperă regula primului  

șir (din 100 000 în 100 000 

crescător) și completează 

corect. 

Descoperă parțial regula 

celui de-al doilea șir, 

Completează corect primul 

șir, nu scrie nimic la al 

doilea/ nu descoperă 

regula. 
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completând crescător din 5 

în 5. 

5 Introduce corect datele într-

un tabel și află răspunsul la 

întrebare. 

Introduce corect datele într-

un tabel , nu ajunge la 

răspunsul final (omite o 

scădere) 

Introduce datele în tabel, 

dar le inversează și 

rezultatul final este eronat. 

6 Depistează numerele 

cerute, aplică algoritmii de 

calcul și află rezultatele 

corecte. 

a) Depistează vecinii și 

rezolvă corect 

b) Află cel mai mare număr 

de 6 cifre, rezolvă corect. 

c) Află răsturnatul, dar nu 

aplică corect algoritmul de 

calcul. 

Depistează vecinii și 

rezolvă corect 

Nu găsește corect cel mai 

mare număr de 6 cifre, dar 

aplică algoritmul de calcul 

pentru aflarea diferenței. 

Află răsturnatul, dar nu 

aplică corect algoritmul de 

calcul.  

7 Scrie corect, folosind un 

limbaj matematic, datele 

problemei și află cantitățile 

de fructe. 

Scrie corect, folosind un 

limbaj matematic, datele 

problemei. Află cantitatea 

de mere și pe cea de gutui. 

Scrie corect, folosind un 

limbaj matematic, datele 

problemei. Află cantitatea 

de mere. 

8 Depistează numerele 

cerute, transpune problema 

într-un exercițiu, aplică 

corect algoritmul de 

rezolvare. 

Depistează numerele 

cerute, transpune problema 

într-un exercițiu. Greșește 

la algoritmul de rezolvare. 

Depistează corect cel mai 

mare număr de cinci cifre 

diferite, transpune corect 

problema într-un exercițu.  

Greșește la aflarea  celui 

mai mare număr impar mai 

mic decât 100 001 și la 

algoritmul de aflare a 

numărului necunoscut. 
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Disciplina: Matematică 

Clasa: a VIII-a 

Unitatea de învățare: Calcul algebric 

Lecția: Formule de calcul prescurtat 

 

Fișă de lucru 

Prof. Gogan Gabriela 

Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” Mălini, jud. Suceava 

 

Rezultatul calculului 43 ∙ 47 este egal cu …. 

Asociază fiecărei expresii din coloana A, descompunerea în factori corespunzătoare, din coloana B: 

        A                                                                                     B 

2𝑥 + 18                                                                            (𝑥 + 9)2 

𝑥2 + 12𝑥 + 27                                                                 2(𝑥 + 9) 

𝑥2 + 18𝑥 + 81                                                                 (𝑥 − 9)2 

𝑥2 − 18𝑥 + 81                                                              (𝑥 + 1)(𝑥 + 27) 

                                                                                       (𝑥 + 3)(𝑥 + 9) 

Dacă 2𝑥 − 3𝑦 = −5 și 4𝑥2 − 9𝑦2 = 20, atunci expresia 2𝑥 + 3𝑦 este egală cu: 

a) -4                        b) 4                           c) 10                          d) -10 

Se consideră expresia 𝐸(𝑥) = 𝑥3 + (𝑥 + 1)2 + 2(𝑥 + 3)(𝑥 − 3) + 17, unde x este număr real. Arătați că 

numărul 𝐸(𝑛) este multiplu de 6, pentru orice număr natural n. 

Arătați că numărul 𝐹(𝑎) = (𝑎2 + 𝑎 + 5)(𝑎2 + 𝑎 + 7) + 1 este pătrat perfect, oricare ar fi 𝑎 ∈ ℤ 

Dacă 𝑥 ∈ ℝ, x> 0, astfel încât 𝑥 +
1

𝑥
= 10, să se afle valoarea sumei  

S = 𝑥2 + 𝑥 +
1

𝑥
+

1

𝑥2. 

Se consideră un triunghi cu lungimile laturilor a, b și c. Dacă 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 = 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐, 

demonstrați că triunghiul este echilateral. 

Determinați numerele reale a și b, știind că: 

𝑎2 + 𝑏2 + 84𝑎 + 32𝑏 + 2020 = 0. 

Se consideră expresia 𝐺(𝑥) = √(𝑥 + 2020)2 + √(𝑥 − 2021)2. Demonstrați că 

𝐸(𝑥) = 4041, oricare ar fi 𝑥 ∈ [−2020; 2021]. 

Disciplina: Matematică  

Clasa: a VII-a 

Unitatea de învățare: Operații cu numere reale 

Lecția: Recapitulare 
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Fișă de lucru  

Prof. Gogan Gabriela 
Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” Mălini, jud. Suceava 

 

Rezultatul calculului √36 + √144 este egal cu …. 

Completează următorul pătrat, știind că suma elementelor de pe fiecare linie, coloană și diagonală este 

aceeași: 

2√3  √108 

 √75  

  8√3 

Completează cu A, dacă afirmația este adevărată, sau cu F, dacă este falsă: 

a). Cel mai mare număr întreg, mai mic decât √51 este 7. 

b). Media geometrică a numerelor 4 și 16 este 10. 

Asociază fiecare operație din coloana A, cu rezultatul corespunzător din coloana B: 

             A                                                                                         B 

10√5 − 3√5 + 2√5                                                                      3√5 

(−√3)
2

∙ (−√3)
5

: (−√3)
3
                                                            12 

10√72: 5√2                                                                                   9 

6√7 + 3(√5 − 2√7)                                                                               9√5 

                                                                                                        6 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Media aritmetică ponderată a numerelor  √12, √27 și √75, cu ponderile 4, 3 și 2 este egală cu: 

a) 5√3                     b) 4√3                         c) 6√3                       d) 3√3 

Un teren dreptunghiular are dimensiunile de 10√3m și 9√2m. Să se arate că aria terenului este mai mare 

de 200m2. 
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fig.1 

Se consideră numerele 𝑎 = √6 + √3 și 𝑏 = √6 − √3. 

a). Calculați 
𝑎−𝑏

𝑎+𝑏
. 

b). Arătați că 2 <
𝑎−𝑏

𝑎+𝑏
+

𝑎+𝑏

𝑎−𝑏
< 2,5. 

Arătați că numărul x = 
√2−1

√1∙2
+

√3−√2

√2∙3
+

√4−√3

√3∙4
+∙∙∙ +

√900−√899

√899∙900
 este rațional. 

Utilizând inegalitatea dintre media aritmetică și media geometrică a două numere reale pozitive, 

demonstrați că: 

√2

3
+

√6

5
+

√12

7
+

√20

9
< 2. 
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Disciplina: Matematică 

Clasa: a VI-a 

Unitatea de învățare: Divizibilitatea numerelor naturale 

Lecția: Proprietăți ale relației de divizibilitate 

 

Fișa de lucru 

Prof. Gogan Gabriela 

Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” Mălini, jud. Suceava 

 

Alin are un săculeț cu bile. Dacă numărul bilelor este divizibil cu 8 și în același timp este multiplu de 8, 

câte bile se află în săculeț? 

 

fig.1 

Aplicând divizibilitatea sumei, respectiv divizibilitatea diferenței, precizați care dintre enunțurile de mai 

jos este adevărat (A) și care este fals (F). Justificați! 

a).(306+432+222)⋮ 3 

b).(770+98-32)⋮ 7 

Patru elevi au de rezolvat un exercițiu la matematică: “Dacă 17/(3𝑥 − 64) și (3𝑥 − 64)/17, atunci 

valoarea numărului natural x este egală cu…” 

Valorile pe care le obțin cei patru elevi sunt prezentate în tabelul: 

Elevul I Elevul II Elevul III Elevul IV 

32 30 29 27 

Care dintre cei patru a răspuns corect: 

a) Elevul I               b) Elevul II               c) Elevul III          d) Elevul IV? 

Arătați că suma numerelor scrise pe piatra din fig.2 este un număr natural ce se împarte exact la 11 (𝑎𝑏𝑐𝑑 

și 𝑑𝑐𝑏𝑎 sunt numere naturale scrise în baza 10). 
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fig.2 

Arătați că numărul 𝐵 = 3𝑛 ∙ 7𝑛+1 + 3𝑛+1 ∙ 7𝑛 + 3𝑛+1 ∙ 7𝑛+1 este divizibil cu 31, pentru orice număr 

natural n. 

Să se determine restul împărțirii numărului S la 13, unde 

𝑆 = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 +∙∙∙ +32021. 

Moș Crăciun are un număr de 9𝑛 + 17 pachete cu cadouri, pe care trebuie să le împartă în mod egal la 

3𝑛 + 2 copii, n fiind un număr natural. Câte cadouri are Moș Crăciun? 

 

fig.3 

Demonstrați că (2𝑛 + 3,5𝑛 + 7) = 1, (∀)𝑛 ∈ ℕ, unde (a,b) reprezintă cel mai mare divizor comun al 

numerelor naturale a și b. 

Determinați perechile de numere naturale (m,n), care verifică egalitatea 

𝑚 ∙ 𝑛 − 𝑚 = 2021. 
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Disciplina: Matematică 

Clasa: a V-a 

Unitatea de învățare: Divizibilitatea numerelor naturale 

Lecția: Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 10n, 3 și 9 

 

Fișă de lucru 

Prof. Gogan Gabriela 

Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” Mălini, jud. Suceava 

 

Andrei are un cartonaș, ca în fig.1, pe care trebuie să scrie un număr natural de patru cifre, divizibil cu 5. 

Câte variante are Andrei? 

 

fig.1 

Rița veverița și-a făcut provizii pentru iarnă, adunând ghinde și nuci. Știind că numărul ghindelor este cel 

mai mic număr natural de trei cifre diferite divizibil cu 2, iar al nucilor este cel mai mare număr natural 

de două cifre divizibil cu 2, cu cât este mai mare numărul ghindelor față de numărul nucilor? 

 

fig.2 

Patru elevi (Alin, Bogdan, Cristian și Daniel) calculează suma tuturor numerelor naturale de forma 1𝑥4 

divizibile cu 3 și obțin rezultate după cum urmează: 

Alin Bogdan Cristian Daniel 

438 436 432 429 

Care dintre cei patru elevi a răspuns corect? 

             a) Alin                 b) Bogdan                  c) Cristian             d) Daniel 

Eugen trebuie să asocieze fiecărui număr din coloana A, un multiplu al său din coloana B. Ajutați-l voi! 

                 A                                                 B 

                 3                                                 3130 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

113 
 

                 4                                                  126 

                 5                                                   26 

                 9                                                    92 

                                                                       39 

Precizați care dintre enunțurile de mai jos este adevărat (A) și care este fals (F): 

a). 576 este multiplu de 6. 

b). 170 se divide cu 4. 

Florin calculează suma primelor 49 numere naturale consecutive nenule. Numărul pe care îl obține Florin 

este multiplu de 25? Justificați! 

 

fig.3 

La Concursul “Micul matematician”, Gabriel a avut de rezolvat următoarea problemă (pe care, din păcate, 

nu a reușit să o rezolve): 

”Fiind dat numărul 𝑏 = 2 ∙ 10𝑛 + 61, 𝑛 ∈ ℕ, să se arate că b este divizibil cu 9, pentru orice număr natural 

n”. Voi cum ați fi demonstrat? 

Misterul cifrei magice 

Cifra 7 este foarte des întâlnită în cultura de peste tot, în multe religii, în tradițiile populare românești și 

nu numai, în credințele multor popoare. Pe de altă parte, spectrele luminii sunt chiar șapte, curcubeul 

având 7 culori în care descompune lumina: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. 

Misterios! 

 

fig.4 

Oare faptul că numărul d = 72020 + 72021 + 72022 + 72023 este divizibil cu 100 este la fel de misterios? 

Explicați! 
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Liviu dorește să descopere dacă numărul e= 32020 − 22020 se împarte exact la 5. Cum ar trebui să 

procedeze? 
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MARCHIȘ ANA-IOANA 

 

Denumirea resursei educaționale: How much.../how many...?  

Școala Gimnazială ,,Caius Iacob” Arad 

Nivel de învățământ:Primar/clasa a IV - a 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba engleză 
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Competențe generale:Exprimare orală în situații de comunicare uzuală.  

Competențe specifice: 2.1.Cererea și oferirea de informații referitoare la cantitate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
HOW MANY......?/ HOW MUCH...? 
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HOW MUCH + uncountables....? 

sugar THE RULE IS…… flour orange 

juice milk, etc 

Example: How much milk  is there 

in the fridge? 

HOW MANY+ countables....? 

apples 

cucumbers bananas eggs, 

etc 

Example:How many eggs do we need? 
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In order to cook fried eggs with tomatoes, you have to buy from the supermarket the following 

from your shopping list: eggs, tomatoes, ham, salt, olive oil.Imagine a dialogue between you 

and the shop assistant, using HOW MUCH..../HOW MANY...? , considering the pattern: ”How  

much/many.....do you need?”  
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For further practice, click here> https://wordwall.net/resource/12713532/ho w-much-how-many 
 
Fill in How much/How many the following sentences: 

1……………apples are there? 

2…………….days are in March? 

3……………….chocolate is there in the cupboard? 

4………………..brothers have you got? 

5………………dogs have they got? 

6. ………………snow is the mountains? 

7…………………pasta are you cooking? 

8…………………rice do you eat? 

9…………………flowers do you buy? 

10………………lemonade is there in the fridge? 

https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
https://wordwall.net/resource/12713532/how-much-how-many
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                                                                          FIȘĂ DE LUCRU 

Clasa I 

                                                                                                        Scoala Gimnaziala Ibanesti,Mures 

                                                                                                                      Prof.inv.primar: Gliga Corina 

1. Scrie cu cifre numerele: 

Treizeci:.........................................                 Șaptezeci:.......................................................... 

Cincizeci și opt:.............................                 Patruzeci și nouă:.............................................. 

2. Scrie: 

a) cel mai mare număr natural de 2 cifre:........................ 

b) cel mai mic număr natural de 2 cifre:.......................... 

c) cel mai mare număr natural de 2 cifre diferite: ........................... 

d) cel mai mic număr natural de 2 cifre diferite: ....................... 

3. Descoperă regula, apoi completeazăcu încă patru numere: 

20, 25, 30, .........., .........., .........., ........... 

100, 95, 90, ..........., ..........., ............, ........... 

16, 26, 36, ..........., ............., ............, ............ 

55, 47, 59, ............, .............., ............, ............ 

4. Scrie vecinii numerelor: 

.......... < 49 < ……….                                                                      ………. > 66 > ……….. 

………. < 80 < …… . .                                                                     ………. > 99 > ………. 

……….. < 75 < ……….                                                                   ………. > 29 > ………. 

5.  Ordonează crescător numerele din interiorul triunghiului și descrescător numerele din 

exteriorul lui:  

 

58       11 99                ........................................................... 

               35                    ............................................................. 44      16 

 7          74 
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Fişa de lucru 

imperfectul 

 

Iordăchioaie Teodora 

Școala Gimnazială, com. Ion Creangă, jud. Neamț 

 

 

 

Completează desenul de mai jos cu formele imperfectului de la verbul a afişa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti verbele a crea, a culege, la modul indicativ, timpul 

imperfect, persoana I singular şi plural. 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugă verbul a fi la modul indicativ, timpul imperfect: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

A afişa 

(eu) afiş............... 

(tu) afiş................ 

(el/ea)....................

..afiş.............. 

(noi) afiş........... 

(voi) afiş............ 

(ei/ele) afiş............ 

      A fi 

eu 

eram 
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Subliniază desinenţele verbelor la imperfect din enunţurile următoare: 

 

Tu îngrijeai cu dragoste florile. 

Păşeam singur pe alee. 

Ei mergeau în excursie. 

Voi treceaţi strada cu atenţie. 
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SĂ NE JUCĂM 

Iordăchioaie Teodora 

Școala Gimnazială, com. Ion Creangă, jud. Neamț 

    

 

 

1. Tolba poştaşului 

    Scrie în bulinele de pe cele trei plicuri pronumele potrivite. Colorează pronumele de aceeaşi persoană 

într-o culoare. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ghiceşte cuvintele! 

            În acest pătrat există cuvinte ascunse. Descoperă cel puţin cinci cuvinte pe orizontală şi cinci 

cuvinte pe verticală. 

 

i ne l o îi vi 

m vi ne l eu te 

ei ţi ne vouă lui mă 

mi el voi v ele ea 

le ni vă le ne mi 

tu vi i le nouă mă 

                        

 

Orizontal: 1.....................; 2.......................; 3........................; 4........................; 5....................... 

Vertical:    1.....................; 2.......................; 3........................; 4........................; 5...................... 

 

              Pers I 

Sg                                       pl 

           Pers a II-a 

Sg                                   pl  

             Pers a III-a 

Sg                                  pl  
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Alte   

cuvinte............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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Test de evaluare 

Cl a VI-a 

Iordăchioaie Teodora 

Școala Gimnazială, com. Ion Creangă, jud. Neamț 

 

 

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie apoi răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 

 

„S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării,                Lumina e mai caldă şi-n inimă pătrunde 

S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii,               Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde, 

Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ                Pâraiele umflate curg iute şopotind   

Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt.         Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind.” 

 

                                          (Vasile Alecsandri, Sfârşitul iernei) 

Partea I 

Înţelegerea textului (16p; 4*4) 

Transcrie, din text, o personificare. 

Precizează  şi măsura celui de-al doilea catren. 

Transcrie, din text, o imagine vizuală. 

Scrie, în două rânduri, care crezi că este înţelesul celui de-al doilea vers din strofa a doua. 

Limba română (48p; 6*8) 

Transcrie, din text, două perechi de antonime. 

Transcrie, din text, un cuvânt al cărui sinonim îl cunoşti. (Se scrie cuvântul şi sinonimul) 

Transcrie, din text, un verb care nu este predicat. 

Precizează care este valoarea verbului a avea în primul rând al textului. 

Transcrie, din text, predicatul nominal. 

Scrie formele verbului a pătrunde, modul indicativ, timpurile imperfect şi perfect simplu, persoana I, 

numărul singular. 

 

Partea a II-a (26p; 16p – conţinut; 10p – redactare) 

 

Pornind de la textul dat, redactează în maximum 15 rânduri o compunere despre anotimpul prezentat în 

text. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

NUMĂRUL ŞI CIFRA 6 

                                                                             Prof. înv. preşc. Savin Emilia 

Grădiniţa cu program prelungit nr.7, Galaţi 

Descoperă şi încercuieşte cifra 6. 

 

5 1 6 8 4 6 9 

Numără elementele primei mulţimi. Scrie în căsuţa de sub diagramă cifra corespunzătoare 

numărului de elemente. Desenează în a doua diagramă cu un element mai mult decât în prima, 

apoi numără şi descoperă câte sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

Colorează (de jos în sus) tot atâtea pătrăţele cât indică cifra. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 2 1 5 3 6 

 

Conturează după model. 
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PEDOSFERA 
(material didactic pentru clasele a V-a și a IX-a) 

 

Prof. Buga Ionela Mădălina 

Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan”, Caracal, Olt 

 

Definiție: pedosfera reprezintă învelișul de sol al Pământului. 

Solul: este stratul afânat de la suprafață scoarței terestre, în care plantele își înfig rădăcinile, iar 

animalele își construiesc adăposturi., format prin procesul de dezagregare/sfărâmare a rocilor și prin 

descompunerea resturilor animale și vegetale (substanța organică din sol). 

Figura nr. 1 – Solul 

 
 

Stratul de la suprafață (denumit litieră) provine din descompunerea substanțelor organice care cad pe 

sol (frunze, crengi). 
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Figura nr. 2 – Litiera 

 
 

 

 

Componentele solului: 

Substanțe minerale: rocile din alcătuire, 

Substanța organică din sol, ce formează humusul dând caracteristica numită fertilitate, 

Microorganisme 

Lichidă: apa, 

Gazoasă: aerul 

 

 

Factorii care au contribuit la formarea solului, proces numit pedogeneză: 

Litosfera – a oferit roca – mamă/roca – suport pentru sol, 

Atmosfera – prin elementele climatice (variații de temperatură, precipitații, vânt) a mărunțit și 

alterat/schimbat compoziția chimică a rocii, 

Hidrosfera: apa a ajutat la descompunerea organismelor vegetale și animale, a transportat această 

substanță organică în tot solul etc., 

Biosfera: resturile organice care au format substanța nutritivă din sol/humusul. 

 

 

Structura solului: pe verticală solul este alcătuit din mai multe straturi numite orizonturi, fiecare 

având caracteristici diferite. Succesiunea de orizonturi care alcătuiesc solul, poartă numele de profil 

de sol. Orizonturile de sol sunt notate cu litere mari de tipar (A, B, C, ș.a.) și se deosebesc prin: 

Culoare (un sol negru este foarte fertil – exemplu: cernoziomul) 

Textură și structură, 

Grosime și adâncimea la care sunt situate ș.a. 
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Figura nr. 3 – Profilul de sol (orizonturile) 

 
 

Solul se formează într-un timp îndelungat (câteva decenii), dar se poate distruge ușor. 

 

În funcţie de climă, vegetaţie şi altitudinea reliefului se găsesc mai multe tipuri de soluri dispuse 

zonal (în latitudine) şi azonal (indiferent de zonă, din cauza unor condiţii locale). 

Exemple de soluri zonale: 

Laterite – sub pădurile ecuatoriale; 

Soluri roșii și galbene de savană; 

Soluri nisipoase – în deșerturi; 

Clasa molisoluri – tip de sol: cernoziom – în zona de climă temperat-continentală; 

Permafrost – în climat subpolar etc. 
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Figura nr. 4 – Grosimea profilului de sol în zona de câmpie 

 
 

Funcțiile îndeplinite de sol: 

Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe 

funcţii vitale:  

• producerea de hrană/biomasă  

• depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe  

• sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene.  

• serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane  

• sursă de materii prime, bazin carbonifer  

• patrimoniu geologic şi arheologic. 

 

Principalele procese de degradare a solului cu care se confruntă omenirea sunt:  

• eroziunea  

• degradarea materiei organice  

• contaminarea  

• salinizarea  

• compactizarea  

• pierderea biodiversităţii solului  

• scoaterea din circuitul agricol  

• alunecările de teren şi inundaţiile. 
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Figura nr. 5 – Eroziunea solului 
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OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ  

ETAPA LOCALĂ  

Clasa aVII-a 

Prof. Monica Marchitan 

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava 

 

I.  Choose the right answer :     (1x10 = 10 points) 

1.  If you ………. the exam, you won’t study abroad. 

A. will fail               B. fail                      C. don’t fail 

2.  ………. he was doing his homework, he noticed something odd in the room. 

A. Whose                B. As soon as          C. While 

3.  It ……….him now. 

A. is depending       B. depends on         C. depends of 

4. These walls cannot ……. such weight. 

A. bare                    B. bear                     C. bar 

5. She speaks Japanese, ……….she? 

A. doesn’t                B. isn’t                    C.is 

6. Can you tell me ……….. lent you the money? 

A. why                    B. who                    C. which 

7. It is an interesting ……… of modern furniture. 

A. slice                    B. piece                   C. pack 

8. I prefer coffee …. tea. 

A. of                        B. to                        C. for 

9. She`s worked for this company ….. ages. 

A. since                   B. as                        C. for 

10. You …….. take this medicine in order to recover soon. 

A. should                 B. may                     C. shall 

II. Put       the       verbs       in       brackets       in       the       correct       tense: (2x10= 

20 points) 

Tom likes going to evening classes. At the moment he 1) …………… (learn) how to repair 

cars. Sometimes the teacher, Mr. Brown, 2) …………………. (let) the students work on his 

car, but last night something 3) ………………….. (happen) which made him change his mind. 

Mr. Brown 4)…………………….. (teach) for 15 years and he 
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5) ………………….. (always/ trust) his students to do things correctly, but last night, 

while    Tom    6)…………………(work)   on   Mr.   Brown’s    car,   somebody    7) 

…………………. (call) Mr. Brown to the phone. He had only been away for a few 

minutes when he 8) ...................... (hear) someone shouting from the workshop. He ran back 

and saw that his car 9) ……………….. (burn)! Tom had dropped a lighted match into the 

engine and 10) ................... (set) it on fire. 

III.          Think of the word which best fits each space. Write only one word in each space:  

(2x10= 20 points) 

It looks like something out of a fantastic film, (1) ……it’s real. China has built the world’s longest 

sea bridge (2) ……is nearly 42 kilometres long. (3) ……links China’s eastern port city of Qingdao to 

the island of Huangdao. It’s so long that it would easily cross the English Channel, (4) ……England 

to France! (5) ……a special celebration, the bridge  was  opened  for  traffic.  About 30,000  cars  

use  the six-lane bridge  (6) 

……day and it cuts about 30 minutes off drivers travel times. It was built (7) ……a team of over 

10,000 workers, who worked round the clock (8) ……four years, and it cost £97000. 

The bridge is built  on  more than 5,200 pillars and is strong enough to withstand earthquakes, 

typhoons (9) ……even being hit by a 300,000 ton ship! Guinness World Records  says  the  previous  

record  holder  for  a  bridge  over  water  is  the  Lake Pontchartrain  Causeway  in  Louisiana,  

America.  (10)  ……Chinese  bridge  is  4 kilometres longer. 

IV.     Read the text and answer the following questions: (5x5= 25 points) 

You might be the ‘Secret Student’ today! 

 

Last year my school tried a new way to get students to behave better in class. It’s called the ‘secret student’, 

and the idea is not to punish bad behaviour but reward good behaviour instead. If your class gets enough 

points, they get a prize at the end of the year. 

Here’s what happens. Every morning the class teacher chooses a secret student at random 

– by picking a name from the box. This person represents the class all day. In every lesson, the teacher 

monitors him or her, and gives a tick for good behaviour or a cross for bad behaviour. At the end of the day, 

the class is awarded a point if the secret student has got more ticks than crosses. The crucial thing about this 

system is that if you were the secret student, you wouldn’t know. So everyone has to behave well to make sure 

the class gets points. The teachers only reveal the identity of that day’s secret student if they award a point, 

but if the student doesn’t get a point, their identity stays secret. 

The idea of the secret student is to make everyone feel their behaviour has consequences for the whole class, 
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not just for them individually. It also means students encourage each other to behave: “You could be the secret 

student, stop talking!” The teachers also warn 

students who start behaving badly: “Jan, you might be the secret student! Do you want a tick? Then sit down!” 

In the end, everybody becomes more responsible, and it brings the class together. 

It certainly worked in my class. Our behaviour was much better and we got 108 points, which was enough for 

a day at a theme park after our exams. We had an amazing time, so it was definitely worth it! 

*at random = without choosing intentionally; by chance 

 

1.  What is the purpose of the ‘secret student’? 

2.  How does the ‘secret student’ system work? 

3.  Why must the chosen student not know that he/she is the secret student? 

4.  What are the benefits of the ‘secret student’ system? 

5.  Why was the writer satisfied with the ‘secret student’ project? 

V.  Describe a memorable bus ride. (120-150 words)   ( 25 points) 

 

Nota :     Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 90 minute. 

Nu se acorda puncte din oficiu 
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Barem de corectare 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

ETAPA LOCALĂ  

Clasa a VII-a 

 

I.          Choose the right answer. (1 x 10= 10 points) 

1. B     2. C     3. B     4. B     5. A     6. B     7. B     8. B     9. C     10. A 

II.  Put the verbs in brackets in the correct tense:                                       (2x10= 20 points) 

1.  is learning     2. lets    3. happened      4. has been teaching     5. has always trusted   6. 

was working   7. called  8. heard    9. was burning    10. set 

III.       Think of the word which best fits each space. Write only one word in each space.  (2 x 10= 

20 points) 

1. but   2. which    3. It   4. from   5. After     6. every     7. by    8. for     9. or    10. The 

IV.       Read the text and answer the following questions:  (5 x 5= 25 points) 

Answers 1-5: 

-     information correctness(2p); 

-     grammatical correctness(1p); 

-     word order and accuracy(1p); 

-     spelling (1p). 

Suggested answers: 

1.  The purpose of the ‘secret student’ is to get students to behave better in class. 

2.  The class teacher chooses the secret student by picking a name from the box and monitors him 

or her all day, giving him /her a tick for good behaviour or a cross for bad behaviour. At the end of 

the day, if the secret student has got more ticks than crosses, his/her class is awarded a point. 

3. The chosen student must not know that he/she is the secret student because, in that way, everyone 

has to behave well to make sure the class gets points. 

4.  The benefits of the secret student are that in the end, everybody be comes more responsible, 

and it brings the class together. 

5.  The writer was satisfied with the ‘secret student’ project because the behaviour of his class 

was much better, they spent a day at a theme park after their exams, and they had an amazing 

time. 
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*all alternative correct answers, not covered by the mark scheme are graded 

SUBJECT V:  1 x 25= 25 points 

Task achievement (5p) Content and 

organization (5p) Coherence and 

cohesion (5p) Grammar (5p) 

Vocabulary accuracy (5p) 
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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ – Clasa a V-a 

Modul imperfect 

Profesor: Mărgărit Corina Emanuela 

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi - Prahova 

 

   

 

1. Identifică verbul la imperfect din versurile de mai sus și precizează persoana și numărul 

acestuia. (10 puncte) 

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

2. Identifică intrusul din fiecare serie de mai jos: (15 puncte)                                     

a) colindam, am împodobit, priveam; 

b) dansează, patinam, citeam; 

c) decoram, sărbătoream, vom dărui;  

3. Completează coloanele libere cu forma verbului la timpul imperfect:  ( 20 de puncte)                                                                                                                              

 Noi  Voi  ei 

a dărui    

a lăuda    

a merge    

 

4. Analizează verbele subliniate din propozițiile de mai jos: (20 de puncte) 

    Sărbătoream împreună cu familia cea mai frumoasă zi din an, Crăciunul. Copiii colindau pe 

la casele gospodarilor, iar bucuria se citea pe fețele lor. Luna lumina ulițele satului, iar zăpada  

scârțâia sub pașii jucăuși ai micilor colindători.  

5. Alcătuiește o compunere de 80-100 de cuvinte în care să descrii anotimpul iarnă. În compunerea 

ta vei integra trei verbe la timpul imperfect pe care le vei sublinia. (25 de puncte) 

 

     Fulg de nea, fulg de nea 

     Se topea în palma mea 

     Ca o lacrimă de nea. 
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Se acordă din oficu 10 puncte! 

 

- Felicitări! 
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Joc transdiciplinar: limba și literatura română – dirigenție:  

Ghicește-mi emoția! 

Haiduc Valentina Silvia 

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, jud. Alba 

 

Tipul jocului: conversație contemplativă 

Grup-țintă: elevi între 10-11 ani 

Număr participanți: 22 (colectivul clasei a V-a) 

Scopul jocului: antrenarea abilităților de focus pe celălalt la elevii cu vârste cuprinse între 

10-11 ani 

Descrierea jocului și a regulilor:  

La ora de diriginție a clasei a V-a vor fi invitați șase elevi din clasa a XI-a. Fiecare licean va 

întruchipa o emoție precum:  

- bucuria (zâmbet excesiv, va sări în sus de entuziasm),  

- tristețea (abătut, cu o lacrimă în colțul ochiului),  

- frica (speriat, va tremura la tot pasul),  

- furia (crispat, încruntat, nervos)  

- dezgustul (îngrețoșat, scârbit, se va strâmba mereu) 

- Iar unul dintre ei va fi impenetrabil, greu de descifrat, chipul său netrădând nicio emoție.  

Elevii de gimnaziu vor ghici ce emoție ipostaziază fiecare coleg mai mare ținând cont de mai mulți 

stimuli: 

- Privindu-i chipul, 

- Studiindu-i comportamentul, 

- Fiind atenți la poziția corpului, 

- Ascultându-i vocea și felul în care răspunde la salut sau la alte întrebări. 

Fiecare dintre cei șase elevi va ține în mâini câte un bol, iar elevii mai mici vor primi fiecare câte 

cinci bilețele cu emoții. Cei mici vor selecta emoția pe care cred ei că o întruchipează colegii mai mari și 

vor insera bilețelul respectiv în bolul corespunzător. 

După ce elevii au studiat la ora de limba și literatura română textul literar Întors pe dos și au vizionat 

și filmul realizat de Disney Pixar, această lecție de conversație contemplativă le va fi extrem de utilă 

elevilor pentru a interacționa cu alții, fără a se focusa numai pe propria persoană. 
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În film este vorba despre maturizarea micuţei Riley, în vârstă de 11 ani, care are parte de niște 

fluctuații emoționale, când este dezrădăcinată de viaţa ei din Midwest, odată ce tatăl său începe un job 

nou în San Francisco. Asemeni tuturor, Riley este ghidată de cinci Emoţii – Bucurie, Frică, Furie, Dezgust 

şi Tristeţe. Emoţiile locuiesc în Sediu, centrul de control din interiorul creierului lui Riley, de unde o ajută 

şi o sfătuiesc zi de zi. Pe măsură ce Riley şi emoţiile ei se străduiesc să se adapteze la noua viaţă din San 

Francisco, dezordinea se dezlănţuie. Iar când Bucuria și Tristețea sunt absorbite din greșeală în adâncurile 

minții lui Riley, luând cu ele câteva amintiri fundamentale, Frica, Furia şi Dezgustul sunt nevoie să preia 

conducerea. Iar Bucuria şi Tristeţea trebuie să se aventureze prin locuri necunoscute – Memoria de Lungă 

Durată, Tărâmul Imaginaţiei, Gândurile Abstracte şi Producţia Viselor – într-o încercare disperată de a se 

reîntoarce la Sediu şi la Riley.(http://movienews.ro/2015/06/25/5-emotii-si-7-lucruri-de-stiut-despre-

filmul-de-animatie-intors-pe-dos-de-la-disney%E2%80%A2pixar/). 

Următorul exercițiu presupune completarea fișei de lucru. 

 

Feedback-ul elevilor: 

În baza consemnărilor elevilor, profesorul îi va antrena intr-o discuție privind corelația dintre 

limbajul non-verbal,  chipurile, vocile și emoțiile atribuite de elevi. Cei mici vor fi invitați să reflecteze la 

emoțiile pe care le au, precum și la felul în care adolescenții au reușit să le ipostazieze. Se vor purta discuții 

pe alegerea celui care și-a ilustrat emoția excesiv, precum și alegerea celui care nu și-a trădat emoția în 

niciun fel. 

Materiale utilizate: fișa de lucru, bilețele cu emoții, șase boluri. 

 

BILEȚELE 

 

      

FRICĂ DEZGUST    BUCURIE      TRISTEȚE  FURIE        ALTĂ EMOȚIE …… 

 

http://movienews.ro/2015/06/25/5-emotii-si-7-lucruri-de-stiut-despre-filmul-de-animatie-intors-pe-dos-de-la-disney•pixar/
http://movienews.ro/2015/06/25/5-emotii-si-7-lucruri-de-stiut-despre-filmul-de-animatie-intors-pe-dos-de-la-disney•pixar/
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1. Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Davidoiu Roman, Anca, Halaszi, Monica, Limba și 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. Prin emoții ne asemănăm și ne diferențiem. Există oameni care nu își manifestă emoțiile și 

oameni care și le manifestă excesiv. Privește imaginea de mai jos și notează cum te exprimi când 

trăiești emoția sugerată de fiecare desen. 

 

Frică:…………………………………………………………………………………………………

……… 

Dezgust:………………………………………………………………………………………………

…........ 

Bucurie:………………………………………………………………………………………………

……… 

Tristețe:………………………………………………………………………………………………

……… 

Furie:…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

http://movienews.ro/2015/06/25/5-emotii-si-7-lucruri-de-stiut-despre-filmul-de-animatie-intors-pe-dos-de-la-disney•pixar/
http://movienews.ro/2015/06/25/5-emotii-si-7-lucruri-de-stiut-despre-filmul-de-animatie-intors-pe-dos-de-la-disney•pixar/
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2. Completează tabelele. 

EMOȚIA situații în care emoția te-a ajutat situații când emoția nu ți-a fost utilă 

BUCURIE   

TRISTEȚE   

FURIE   

FRICĂ   

DEZGUST   

 

PORTRET CHINEZESC 

Pentru mine…. 

 

Dacă 

EMOȚIA ar 

fi…. 

o  

CULOARE,  

ce culoare ar fi? 

o  

FLOARE,  

ce floare ar fi? 

Un  

ANIMAL,  

ce animal ar fi? 

Un  

GUST,  

ce gust ar fi? 

Un  

GEST,  

ce gest ar fi? 

BUCURIE      

TRISTEȚE      

FURIE      

FRICĂ      

DEZGUST      

 

3. Crezi că viața ar fi mai bună fără emoții? Menționează două schimbări pozitive și două 

schimbări negative pe care le-ar produce dispariția emoțiilor. 

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

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

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

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

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

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

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

...............…………………………………………………………………………………………. 
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 
 

Prof.Inv.Primar-Vulc Elena Mihaela 

                                                 Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani 

 

1. Scrie  : 

a) numerele cuprinse între 533 şi 546 

 ____________________________________________________________________ 

b) numerele de la 14 303 până la 14 295 

_____________________________________________________________________ 

c) trei numere mai mari decât 3 999 

_____________________________________________________________________ 

d) cu  cifre:optsprezece, şaptezeci  şi  doi, cinci  sute  şaizeci, patru  mii  nouă sute trei 

_____________________________________________________________________ 

e) succesorul numărului  2  309 , apoi  predecesorul numărului  900 

_________________________             ______________________ 

 

2.  a) Compară numerele: 

 

   380            370                    402          402                 315          268          

 

54 321          56 125        19 749            9 574         54 009          50 400 

   

    b) Înlocuieşte litera a cu cifre corespunzătoare, pentru a obţine propoziţii adevărate: 

    ______ 

   23a 481  >  23a 684           7a1 384 < 7a1 154             345 a75 > 345 a24 

   _________________         _______________             ________________ 
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3. Rezolvă exerciţiile: 

   326 +    232 =                        563 –    289 =            4 876 – 2 543 =               3 x 20  =              

3 274 + 1 322 =                      6000 – 3 426 =                    3 x   121 =             48  :   4  = 

   248 :         2 =                            4  x   145 =                168 : 2 x  3 =             500 : 10 = 

 

4. Află  numărul  necunoscut  din  egalităţile : 

 a + 2 874 = 6 322                    8 426 – b =  784                        3 x c  =   84  

_________________               _________________                ________________ 

__________________            __________________               ________________ 

 

5. Află:  

a ) sferul numărului 84 ________________________________________________ 

b)  jumătatea numărului 62 ____________________________________________ 

c) triplul numărului 130 _______________________________________________ 

d) suma dintre  produsul numerelor 271 şi 2 şi produsul numerelor 143 şi 3  

_____________________________________________________________________ 

e)de câte ori este mai mare produsul numerelor 2 şi 27 faţă de câtul numerelor 30 şi 10 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Calculaţi , respectând ordinea operaţiilor : 

36 + 3 x 9 + 49 =                                                              235 – ( 3 x 7 + 4 x 8 ) – 19 =  

=_____________________                                            =_______________________     

=_____________________                                            =_______________________ 

= _____________________                                           = _______________________ 

                                                                                        = _______________________ 

                                       100 : 10 x ( 7 + 3 ) =    

                                     =_______________________ 

                                     = _______________________ 

                                     = _______________________ 
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7. Rezolvă problema : 

Ion s-a gândit la un număr, l-a împărţit la 8 , a dublat câtul şi a obţinut 18.La ce număr s-a gândit Ion? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  

8. Desenaţi: un triunghi; un pătrat; un dreptunghi; un cub si un con. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

9. Rezolvă problema cu plan de rezolvare : 

   La un magazin s-au adus 7 lăzi de cireşe a câte 5 kg o ladă şi 9 lăzi cu vişine a câte 6 kg în ladă. Ce 

cantitate de fructe s-a adus la depozit? 
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Obiective operaționale: 

O1- să completeze corect enunţurile date, respectând cerinţa; 

O2- să compare numerele, identificând corect semnele de relaţie şi găsind valoare corespunzătoare lui a; 

O3- să calculeze corect exerciţiile, utilizând tabla înmulţirii şi a împărţirii şi regulile de calcul; 

O4- să afle numărul necunoscut din egalităţile date, efectuând corect operaţiile; 

O5- să resolve corect cerinţele, folosind terminologia matematică; 

O6- să calculeze exerciţiile, respectând ordinea efectuării operaţiilor; 

O7- să rezolve corect problema, utilizând algoritmul de calcul; 

O8- să deseneze formele geometrice, folosind liniarul; 

O9- să rezolve problema cu plan de rezolvare. 

 

Descriptori de performanță: 

 

Itemul Insuficient SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

 

     1 

 

 

Completează    corect 

0-1 cerinţă  din  cele 

5 date 

Completează  

corect 2 cerinţe 

din cele 5 date 

Completează  

corect 3-4 cerinţe 

din cele 5 date 

 

Completează corect 

toate cele 5 cerinţe 

date 

2 Identifică corect doar 

1 semn de relaţie şi 

nu găseşte nicio 

valoare a lui a 

Identifică corect 

2-3 semne de 

relaţie şi găseşte 

doar o valoare a 

lui a  

Identifică corect 4 

semne de relaţie 

şi găseşte două 

valori ale lui a 

Identifică corect 

toate semnele de 

relaţie şi găseşte 

toate  valorile ale 

lui a 

3 Calculează corect 1-2  

exerciţii de adunare şi 

scădere 

Calculează 

corect adunările 

şi scăderile 

Calculează corect 

adunarile şi 

scăderile, 

Rezolva corect 

toate exerciţiile 
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înmulţirile şi 

împărţirile  

4 Nu află nicio 

necunoscută din 

egalităţile date 

Află correct 

doar o 

necunoscută din 

egalităţile date 

Află corect două 

necunoscute din 

egalităţile date 

Află correct toate 

necunoscutele din 

egalităţile date 

5 Rezolvă corect 

cerinţa a 

Rezolvă corect 

cerinţa a, b,c 

Rezolvă corect 

cerinţa a, b,c,d 

Rezolvă corect 

toate cerinţele date 

6 Rezolvă incorect 

exerciţiile , 

nerespectând ordinea 

efectuării operaţiilor 

Rezolvă cu 

greşeli de calcul 

exerciţiile, 

respectând 

ordinea 

efectuării 

operaţiilor 

Rezolvă cu mici 

greşeli de calcul 

exerciţiile, 

respectând 

ordinea efectuării 

operaţiilor 

Rezolvă corect 

toate exerciţiile, 

respectând ordinea 

efectuării 

operaţiilor 

7 Nu rezolvă problema Rezolvă doar o 

operaţie corectă 

din problema 

dată 

Rezolvă doar 

două operaţii din 

problema data. 

Rezolvă corect 

problema, scrie 

problema sub formă 

de exerciţiu 

8 Nu desenează nicio 

formă geometrică 

Desenează 

corect doar 

două forme 

geometrice 

Desenează corect 

patru forme 

geometrice 

Desenează corect 

toate formele 

geometrice. 

9 Nu rezolvă problema Rezolvă parţial 

corect, dar fără 

calcule. 

Rezolvă problema 

cu plan, dar 

greşeşte la calcul 

Rezolvă problema 

cu plan şi calcul 

corect. 
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EVALUARE FINALĂ 

ITEMI Calificativul final 

Rezolvă 8-9 itemi cu FB, restul itemilor cu B, sau orice combinatie apropiată 

acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică şi evidenţiind etosul clasei 

Foarte bine 

Rezolvă 6-7 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B,restul cu S sau orice combinatie apropiată 

acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică şi evidenţiind etosul clasei 

Bine 

Rezolvă 1 item cu FB, 2-3 itemi cu B,restul cu S sau orice combinatie apropiată 

acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică şi evidenţiind etosul clasei 

Suficient 

Rezolvă 1-2 itemi cu B,1-2 cu S, restul cu I sau orice combinatie apropiată 

acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică şi evidenţiind etosul clasei 

Insuficient 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA  a VII-a 

Prof. Teriș Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova,  jud. Bacău 

2p I.Alege răspunsul corect. 

1.Organismele vii au ca unitate structurală de bază:   a.organul;   b.țesutul;   c.celula. 

2.Glandele anexe ale tubului digestiv sunt:   a.glandele salivare, limba şi dintii; 

    b.glandele salivare, ficatul şi pancreasul;          c.bila, vezicula biliară, stomacul. 

3.Prin fotosinteză se produce și: a.oxigen;   b.hidrogen;    c.dioxid de carbon. 

4.În alcătuirea creierului mare domină țesutul:  a.conjunctiv;   b.nervos;  c.epitelial. 

 

1,8p II.Completează spaţiile punctate astfel încât enunțurile să fie adevărate. 

 Organele unei plante cu flori sunt: …………………, ………………, frunzele  şi ……… .  Peștii 

respiră prin ……………………….., iar mamiferele prin ……………………… . După modul de 

hrănire, leul este animal ………………….. . 

 

1,2p III.Identifică în imaginea de mai jos 3 factori care pot menține satrea de sănătate și 3 factori care 

pot provoca îmbolnăviri. Notează factorii identificați. 

 

 

1p IV. Ana face o salată din: două pătlăgele roșii, două  cepe, un castravete, 4 ridichi și un ardei gras. 

Salata conține: ........ rădăcini, ........ tulpini subterane și ........... fructe. 
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3p V.a.Recunoaște și notează organele indicate prin săgeți.  

 

 

 

b.Notează, pentru fiecare organ indicat prin săgeți, funcția pe care o îndeplinește. 

 

1 p din oficiu 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA  a VII-a 

BAREM DE CORECTARE 

I.1-c;  2-b;  3-a;   4-b. 

II.rădăcina; tulpina; floarea/florile; branhii; plămâni; carnivor. 

III.oricare 3 factori care pot menține starea de sănătate; oricare 3 factori care pot provoca îmbolnăviri. 

IV.4 rădăcini, 2 tulpini subterane, 4 fructe. 

V.a.plămâni, inimă, intestin subțire, vezica urinară. 

     b.plămâni – respirație; inima – circulație/pompează sângele; intestin subțire – digestie/absorbția 

nutrimentelor; vezica urinară – excreție/ “depozitează” urina. 

 

BAREM DE NOTARE 

I.4 x 0,5 p = 2 p 

II.6 x 0,3 p = 1,8 p 

III.6 x 0,2 p = 1,2 p  

IV.1 p 

V.a.4 x 0,3 p = 1,2 p  

    b.4 x 0,45 p = 1,8 p  

1 p din oficiu 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Clasa a VI-a 

Prof. Teriș Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova,  jud. Bacău 

2p I. Încadrează următoarele elemente în grupa corespunzătoare: 

 lumina, vulpea, vrabia, solul, apa, crocodilul, laleaua, oxigenul, stejarul, vântul. 

Factori abiotici  

Factori biotici  

 

1p II. Explică: 

 a.de ce laptele fiert se acrește mai greu decât laptele nefiert. 

 b.prin ce metode poate fi împiedicată înmulțirea bacteriilor care produc boli. 

 

1p III. Recunoaște și notează dedesubtul fiecărei imagini numele ecosistemului reprezentat. 

                                           

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

3p IV. .Stabilește corelații între informațiile din coloanele A și B. 

a. A 1.burete marin                                        B   

     2.râmă                                                          a.spongieri 

     3.meduză                                                      b.celenterate 

     4.trichină                                                      c.viermi 

     5.corali 

_____________________________ 

b. A 1.bufniță                                                 B  a.mamifere 
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                2.păstrăv                                                     b.reptile 

                3.urs                                                            c.amfibieni 

                4.salamandră                                               d.pești 

                5.șopârlă cenușie                                         e.păsări 

2p V.a. Notează 5 exemple de angiosperme pe care le consumi cu plăcere. 

 

    b.Găsește și notează câte o utilitate pentru om/mediu  a următoarelor organisme:  

↪alge –  

↪ciuperci cu pălărie – 

↪ cal –  

↪brad –                                                                                                                          1 p  din oficiu 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Clasa a VI-a 

 

BAREM DE CORECTARE 

I. 

Factori abiotici 

 

lumină, sol, apă, oxigen, vânt. 

Factori biotici 

 

vulpe, vrabie, crocodil, lalea, stejar. 

 

II. a.explică de ce laptele fiert se acrește mai greu decât laptele nefiert. 

     b.dă exemple de  metode prin care poate fi împiedicată înmulțirea bacteriilor care produc boli. 

III.acvariu/ecosistem acvatic, artificial;   pădure/ecosistem terestru, natural. 

IV.a. 1-a,  2-c,  3-b,  4-c,  5-b; 

      b. 1-e,  2-d,  3-a,  4-c,   5-b. 

V.a.oricare 5 exemple de angiosperme ce pot fi consumate/mâncate. 

    b.oricare utilitate pentru om/mediu a organismelor enumerate. 

 

BAREM DE NOTARE 

 

I.10 x 0,2 p = 2 p 

II.2 x 0,5 p = 1 p 

III.2 x 0,5 p = 1 p 

IV.a.5 x 0,3 p = 1,5 p  

      b.5 x 0,3 p = 1,5 p 

V.a.5 x 0,2 p = 1 p 

     b.4 x 0,25 p = 1 p 

1 p din oficiu 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA a V-a 

Prof. Teriș Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova,  jud. Bacău 

I.Stabiliți corelații între informațiile din coloana A (viețuitoare) și coloana B (caracteristici). 

 A 1.regina nopții                        B a.hibernează 

                2.ursul                                        b.își deschide florile noaptea 

                3.cactusul                                   c.migrează 

                4.rândunica                                d.depozitează apă în tulpină 

II.Completați tabelul următor cu câte 3 exemple de animale pentru fiecare grupă indicată. 

Pești Amfibieni  Reptile  Păsări  Mamifere  

   

 

 

  

 

III.Dați 3 exemple de factori de mediu care influențează creșterea și dezvoltarea plantelor. 

 

IV.Stabiliți valoarea de adevăr (adevărat/fals) a următoarelor enunțuri.  

 .... a.Reptilele se înmulțesc prin ouă pe care le clocesc. 

 .... b.Vulpile sunt animale carnivore. 

 .... c.Pinguinii trăiesc în deșert. 

 .... d.Hârtia, plasticul, sticla și metalul sunt deșeuri reciclabile. 

 

V.a.Enumerați 3 activități umane care poluează mediul. 

 

 

 

   b.Găsiți și notați 3 măsuri ce pot fi luate pentru limitarea poluării mediului. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA a V-a 

 

BAREM DE CORECTARE 

I.1 – b;  2 – a;  3 – d;  4 – c. 

II.oricare 3 exemple  corecte de organisme pentru fiecare grupă indicată. 

III.oricare 3 exemple de factori care influențează creșterea și dezvoltarea plantelor. 

IV.a – F;  b – A;  c – F;  d – A. 

V.a.oricare 3 exemple de activități umane care poluează mediul. 

    b.oricare 3 măsuri ce pot fi luate pentru limitarea poluării mediului. 

 

BAREM DE NOTARE 

I.4 X 0,5p = 2p 

II.15 x 0,2p = 3p 

III.3 x 0.3p = 0,9p 

IV.4 x 0,4p = 1,6p 

V.a.3 x 0,2p = 0,6p 

    b.3 x 0,3p = 0,9p 

                     1 p din oficiu 
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Test Paper (Present Simple andContinuous)  

5th grade 

prof. Popescu Luiza 

Colegiul Național Pedagogic “Constantin Brătescu”, Constanța 

 
 

I. Ask questions to which the underlined words are the answers: (10 x 2p=20p) 

a) Mary is singing beautifully.    

b) The pilot is flying the plane.    

c) They are talking about bungee-jumping.    

d) They like summer because it’s fun.    

e) Mother cooks a good meal every day.    

f) We usually go to the seaside in summer.    

g) Tom lives in a big town.    

h) His brother plays football once a week.    

i) Jim is crying because his arm hurts.    

j) Santa Claus brings us presents.    
 

 

II. Circle the right answer: (10 x 1p=10p) 

1. Mother don’t / doesn’t cook in the bedroom. 

2. Do / Does you speak English? 

3. My brother likes / like honey. 

4. They go to school in the morning, but you doesn’t / don’t. 

5. I is / am reading a book right now. 

6. Tom and John are / is working in the garden. 

7. I’m sure he’s lying / lieing to me now. 

8. Are / Is the girl going to the window? 

9. The telephone is ringing now / every morning. 

10. You cook pasta at this very moment / every week. 

 
 

III. Put the verb in the present continuous or the present simple: (20 x 1p=20p) 

1. Mary (have) a shower at the moment. 
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2. My friends (not watch) television very often. 

3. Listen! Somebody (play) the violin. 

4. Joan is tired. She (want) to go home. 

5. I’m sorry, I (not understand) . Please speak more slowly. 

6. We always (wear) warm clothes in winter. 

7. What time (she finish) work every day? 

8. He often (eat) a sandwich at lunchtime. 

9. “Where are you, Mary?” “I’m in the sitting-room. I (read) .” 

10. I (wear) my sunglasses today because the sun is very strong. 

11. The children (drink) milk every morning. 

12. I’m busy at the moment. I (decorate) my room. 

13. She (go) shopping on Mondays. 

14. They (dance) a lot at parties. 

15. I (not do) anything at the moment. 

16. Listen! The birds (sing) in the garden! 

17. They (not like) carrots. 

18. What (you do) now? 

19. Can you see him? He (walk) down the street. 

20. I (do) my homework every day. 

 
 

IV. Join column A with column B to make complete sentences. (10 x 1p=10p) 
 

1. Double deckers a. we go to the seaside. 

2. A driver b. in my tea. 

3. I don’t eat ice cream c. to eat our soup. 

4. We use an umbrella d. are London buses. 

5. A mechanic e. have a family dinner. 

6. In summer f. before I eat soup. 

7. We drink water g. fixes the cars. 

8. We use a spoon h. drives buses, cars, trucks. 

9. I like lots of sugar i. when it rains. 

10. On Sundays we always j. when we are thirsty. 
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Put the words in the correct order: (5 x 2p=10p) 

1. on/ Carla/ up/ Sundays/ never/ gets/ early 
 
 

2. jeans/ T-shirt/ usually/ and/ Jason/ a/ wears 
 
 

3. gym/ I/ to/ rarely/ go/ the 
 
 

4. and/ my/ I/ friends/ bored/ never/ are 
 
 

5. cooks/ dinner/ rarely/ Dad 

 
 

 
 

V. There is a mistake in each sentence. Correct it, as in the example. (10 x 2p=20p) 

e.g. Dad is singing in the bathroom every morning. sings 

1. The cat is sleep under the table. 

2. We go usually shopping on Fridays. 

3. Does you like summer? 

4. They is playing in the garden now. 

5. We going to the cinema right now. 

6. Today it rains a lot. 

7. We are often riding our bikes at the weekend. 

8. What does Mum doing at the moment? 

9. She am reading a book now. 

10. He don’t want to eat pasta. 

 
 

granted- 10p 
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TEST DE EVALUARE 

CLASA a VIII-a 

Hidrografia 

 

Lalu Mihaela Victoria – Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Rm. Vâlcea 

Lalu Jany – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea 

 

 

I. Realizaţi corespondenţa corectă între numele râului şi unitatea de relief unde se localizează şi ordonaţi-

le după lungime:               10 puncte 

1. Prut    a.  Podişul Getic 

2. Casimcea   b.  Podişul Dobrogei                                      

3. Crişul Repede   c. Depresiunea Colinară a Transilvaniei 

4. Mureş    d. Câmpia de Vest 

5. Olt    e. Podişul Moldovei 

 

II. Completaţi enunțurile următoare cu răspunsul corect: 

16 puncte 

1. Someșul Mare izvorăște din Munții……………….. 

2. Lacul Bucura este situat în Munții………………… 

3. Râul Trotuș este afluent al râului.............................. 

4. Cel mai lung defileu din Europa a fost creat de............ 

 

III. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește litera 

A, dacă apreciezi că afirmația nu este adevărată (falsă) încercuiește litera F.  

20 puncte 

A/F  1. Cel mai întins lac glaciar din Carpații românești este Bucura. 

A/F   2. Râul Dâmbovița străbate cel mi mare oraș din Câmia Română numit Craiova. 

A/F   3. Râul Bistra este afluent al Bistriței. 

A/F   4. Orașul Cluj-Napoca este traversat de râul Someșul Mic. 

 

IV. Tabelul de mai jos prezintă lungimile şi debitele unor râuri din România, în anul 2019. 

 

Râul Lungimea (km) Debitul mediu (m3/s) 

Olt 614 174 

Mureş 789 186 

Prut 953 110 

Siret 647 225 

Jiu 339 95 

 

1. Calculaţi diferenţa dintre debitul râului Mureş şi debitul râului Olt. 

2. Precizaţi o cauză a debitului redus al râului Prut, în raport cu lungimea lui. 

3. Explicaţi diferenţa dintre debitul râului Siret şi debitul râului Jiu. 

18 puncte     

V. Urmăriţi harta şi identificați râurile notate cu numerele 2, 5, 6 11, 13, 21  23, 26, 31, 38.  
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20 puncte      

 
 

VI. Pe baza hărții alăturate răspundeți la următoarele cerințe:            6 puncte 

1. Pentru  râul marcat pe hartă cu numărul 24, specificați un lac hidroenergetic: 

2. Singurul râu canalizat de pe râurile interioare este marcat cu numărul… 

3. Cu numărul 10 este marcat brațul...  

 

Din oficiu 10 puncte 

Total 100 puncte 
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Barem de corectare 

Test de evaluare 

Clasa a VIII-a 

Hidrografia 

 

I. Barem: 5x1 (1-e; 2-b; 3-d; 4-c; 5-c.) barem ordonare 5x1=5p:(1,4,5,3,2)            5x2=10 puncte 

II. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect.              4x4=16 puncte 

1.Rodnei   2. Munții Retezat  3. Siret  4. Dunăre 

 

III. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.               4x5=20 puncte 

1-A    2-F 3-F   4-A 

 

IV. Se acordă 20 puncte pentru răspunsul corect.            18 puncte 

1. 12 - 3 puncte. 

2. Se acordă 5 puncte pentru orice cauză formulată corect, din punct de vedere științific. 

3. Se acordă 10 puncte  pentru orice explicație stiințifică corectă ( Ex. multitudinea de afluenți, 

formele de relief străbătute, lungimea râurilor) 

 

V. Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 2 - Siret, 5- Moldova, 6- Bistrița, 11- Sulina, 13 -

Dunărea, 21- Argeș, 23- Olt, 26 - Jiu, 31 - Mureș, 38 - Someș.        2x10=20 puncte 

 

VI. Se acordă 3 puncte pentru: 1. Lacul Vidra, 2. 30 (Bega), 3. Chilia    3x2=6 puncte 

 

Din oficiu 10 puncte 

Total 100 puncte 
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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ – Clasa a V-a 

Modul imperfect 

Profesor: Mărgărit Corina Emanuela 

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi - Prahova 

 

   

 

6. Identifică verbul la imperfect din versurile de mai sus și precizează persoana și numărul 

acestuia. (10 puncte) 

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

7. Identifică intrusul din fiecare serie de mai jos: (15 puncte)                                     

d) colindam, am împodobit, priveam; 

e) dansează, patinam, citeam; 

f) decoram, sărbătoream, vom dărui;  

8. Completează coloanele libere cu forma verbului la timpul imperfect:  ( 20 de puncte)                                                                                                                              

 Noi  Voi  ei 

a dărui    

a lăuda    

a merge    

 

9. Analizează verbele subliniate din propozițiile de mai jos: (20 de puncte) 

    Sărbătoream împreună cu familia cea mai frumoasă zi din an, Crăciunul. Copiii colindau pe 

la casele gospodarilor, iar bucuria se citea pe fețele lor. Luna lumina ulițele satului, iar zăpada  

scârțâia sub pașii jucăuși ai micilor colindători.  

10. Alcătuiește o compunere de 80-100 de cuvinte în care să descrii anotimpul iarnă. În compunerea 

ta vei integra trei verbe la timpul imperfect pe care le vei sublinia. (25 de puncte) 

 

     Fulg de nea, fulg de nea 

     Se topea în palma mea 

     Ca o lacrimă de nea. 
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Se acordă din oficu 10 puncte! 

 

 

- Felicitări! 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA AVIII-A 

Profesor: Rusu Mădălina                 

                                                                    Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino”, Băicoi                                                    

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. 

 

 

PARTEA I     Completați spațiile punctate cu răspunsul corect.                                      (45 de 

puncte) 

 

• 5p       1.  Rezultatul calculului 15+24:6  este.... 

• 5p       2.  Dintre numerele a = – 6, b = 7,(2) , c = 100  și d = 2  numărul natural este.... 

• 5p       3.  Numărul natural pentru care |𝑥 − 1| = 3 este .... 

• 5p       4.  10% din 340 este.... 

• 5p       5.  Soluția ecuației -2a+6=a este.... 

• 5p       6.  Latura unui pătrat are lungimea egală cu 26 cm. Perimetrul pătratului va fi egal 

cu....cm. 

• 5p       7.  Dacă un romb ABCD are 𝑚(𝐴𝐵𝐶)̂ = 1200, atunci 𝑚(𝐴𝐵𝐷)̂  este egală cu....0. 

• 5p       8.  Un cerc are lungimea egală cu 20  cm. Raza cercului va fi egală cu....cm. 

• 5p       9.  sin 600 =.... 

 

PARTEA a II-a      La următoarele probleme se cer rezolvări complete.                        (45 de 

puncte) 

 

• 9p       10.  Calculați media geometrică a numerelor 𝑎 = |√8 − 3| și 𝑏 = 3 + 2√2.       

• 9p 11.  Rezolvați ecuația:  
6

25

3

32

2

23
=

−
−

− xx
.                     

12. Fie ABCD un trapez isoscel cu AB∥CD, 𝑚(∡𝐴) = 𝑚(∡𝐵) = 600 , (𝐴𝐷) ≡

(𝐷𝐶) ≡ (𝐵𝐶) şi  𝐴𝐷 = 18 𝑐𝑚. 

• 9p   a) Calculaţi perimetrul trapezului;  
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• 9p   b) Calculaţi lungimea diagonalei (BD); 

• 9p   c) Dacă 𝐴𝐷 ∩ 𝐵𝐶 = {𝑀} calculaţi aria 𝛥MAB. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA AVII-A 

 

Profesor: Rusu Mădălina                 

          Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino”, 

Băicoi                                                     

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. 

 

• PARTEA I     Completați spațiile punctate cu răspunsul corect.                          (45 de 

puncte) 

• 5p     1.  Rezultatul calculului 6 – 12 : 3 – 4 este.... 

• 5p     2.  Cel mai mare divizor comun al numerelor 18 și 24 este.... 

• 5p     3.  20% din 2800 este.... 

• 5p     4.  Dacă 3 kg de mere costă 9 lei, atunci 7 kg de mere costă....lei. 

• 5p     5.  Probabilitatea ca la aruncarea unui zar fața de deasupra să fie un număr par este de .... 

• 5p     6.  Ioana a cumpărat de la un magazin o pâine de 2,50 lei și 2 kg de cartofi de 2,40 lei 

kilogramul. Pentru cumpărăturile făcute ea a plătit....lei. 

• 5p     7.  Un triunghi echilateral ABC are perimetrul de 12,6 m. Lungimea laturii AB este egală 

cu....m.  

• 5p     8.  Complementul unui unghi de 035  are măsura egală cu....0. 

• 5p     9.  Un triunghi isoscel are măsura unghiului opus bazei egală cu 020 . Fiecare dintre 

unghiurile alăturate bazei sale are măsura de....0. 
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• PARTEA a II-a      La următoarele probleme se cer rezolvări complete.            (45 de 

puncte) 

 

• 9p     10.  Rezolvați ecuația: ( ) 413212 −=−− x , unde 𝑥 ∈ ℤ. 

• 9p     11.  Raportul a două numere naturale este 
3

8
, iar diferența lor este 75. Calculați produsul 

celor două numere. 

• 9p     12.  Determinați elementele mulțimii A∩ 𝐵, unde 𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ│12𝑥̅̅ ̅̅ ̅ ⋮ 2} și 𝐵 =

{𝑦 ∈ ℕ│12𝑦̅̅ ̅̅ ̅ ⋮ 3}. 

•          13.  Fie ∆𝐴𝐵𝐶 dreptunghic în A și AM mediană cu M∈ (𝐵𝐶). Dacă 𝐴𝑀 =

8 𝑐𝑚 și  𝑚(�̂�) = 300, calculați: 

 9p    a) lungimea segmentului [𝐴𝐵]; 

 9p    b) 𝑚(𝐴𝑀�̂�) . 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA AVI-A 

 

Profesor: Rusu Mădălina                 

          Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino”, 

Băicoi                                                     

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. 

 

• PARTEA I     Completați spațiile punctate cu răspunsul corect.                          (45 de 

puncte) 

• 5p     1.  Rezultatul calculului 9 + 6 : 3 este.... 

• 5p     2.  Restul împărţirii numărului 19 la 3 este.... 

• 5p     3.  Dintre numerele 2,6 şi 2,15 mai mare este.... 

• 5p     4. Cel mai mic număr de forma 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅  divizibil cu 2 este.... 

• 5p     5.  Scrisă sub formă de fracţie zecimală fracţia 
10

17
 este.... 

• 5p     6.  Tranformați 3,5 m ..... hm. 

• 5p     7.  Media aritmetică a numerelor 1,22 şi 14,8 este....  

• 5p     8.  Perimetrul unui pătrat cu latura de 5 cm este……..cm 

• 5p     9.  20% din 480 este.... 
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• PARTEA a II-a      La următoarele probleme se cer rezolvări complete.            (45 de 

puncte) 

 

• 9p     10.  Calculaţi: 4∙[ 5 + 5∙( 40 – 40 : 8)] + 2º∙1² + 12². 

• 9p     11.  Suma a două numere naturale este 260. Aflaţi numerele ştiind că împărţind numărul 

mai mare la cel mai mic obţinem câtul 5 şi restul 2. 

• 9p     12.  Aflați a+b+c, știind că 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑏𝑐𝑎̅̅ ̅̅ ̅ +  𝑐𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ = 555. 

• 9p     13.  Calculați 450-18037' și transformați în minute. 

• 9p     14.  Desenați dreptele paralele a și b. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA AV-A 

 

Profesor: Rusu Mădălina                 

          Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino”, 

Băicoi                                                    

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. 

 

• PARTEA I     Completați spațiile punctate cu răspunsul corect.                          (45 de 

puncte) 

• 5p     1.  Rezultatul calculului 87 – 12   2 este.... 

• 5p     2.  Calculând suma primelor trei numere impare obţinem.... 

• 5p     3.  Dintre numerele 2035 si 2305 mai mic este.... 

• 5p     4.  Cel mai mic număr de cinci cifre diferite este.... 

• 5p     5.  Câtul numerelor 3633 şi 7 este egal cu.... 

• 5p     6.  Dacă 7 kg de fructe costă 203 lei, atunci 2 kg de fructe costă....lei. 

• 5p     7.  Tranformați 305 km= ..... hm.  

• 5p     8.  Perimetrul unui pătrat cu latura de 8 cm este……..cm. 

• 5p     9.  În tabelul alăturat sunt reprezentate sumele pe care le-au economisit niște copii. 

Dana Alex Carmen Ionuţ Vasile Maria Sandu Tudor Gabriela 

32 lei 15 lei 150 lei 40 lei 20 lei 100 lei 8 lei 310 lei 30 lei 

 Atunci numărul copiilor din tabel care au cel mult 30 de lei este egal cu.... 
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• PARTEA a II-a      La următoarele probleme se cer rezolvări complete.            (45 de 

puncte) 

 

• 9p     10.  Calculați 360 : 3 + 87 – 12   2. 

• 9p     11.  Efectuaţi 75 - 3   [ 8   6 – 26   (111 – 110 ) + 14 : 7 ]. 

• 9p     12.  O panglică de 50 m a fost tăiată în două părţi, astfel încât una din ele să fie cu 16 m 

mai mare decât cealaltă. Câţi metri are fiecare parte? 

• 9p     13.  Doi fraţi au împreună acum 41 de ani. Când primul avea 11 ani, al doilea avea 6 ani. 

Câţi ani are fiecare acum? 

• 9p     14.  Împărţind produsul numerelor 128 şi 6 la diferenţa numerelor 282 şi un număr x,  

se obţine câtul 109 şi restul 5. Aflaţi numărul x. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ, Disciplina Chimie, Clasa a IX-a 

 

Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă’’ Siret 

Prof. Dr. Dumitras Cristina  Amalia 

 

 Testarea inițială este esențială în procesul de învățare. La fiecare generație pornim cu forțe noi. Și 

tot timpul trebuie să vedem care este temelia. Din această cauză am propus un test de evaluare inițială.  

 

Numele si prenumele elevului:____________________________ 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

 

PARTEA I                                                                                          (40 de puncte) 

A. Scrieţi pe foaia de test termenul din paranteză care completează corect fiecare   

dintre următoarele afirmaţii:                                                                                                   10p 

1. Elementul divalent este.......( Mg / Al ). 

2. Electronii din învelişul electronic au sarcină..........( pozitivă / negativă ). 

3. Soda caustică are formula chimică........( NaOH / NaCl ). 

4. Acidul sulfuric este un............... (hidracid / oxiacid).  

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

 

B. Asociati cifrelor din coloana A  o literă din coloana B:                                                   10p 

                          A                                                          B 

1. Sulfat de magneziu                                      a. acid                                                       

2. Acid sulfuric                                             b. bază                                       

3. Oxid de aluminiu                                       c. sare                                      

4. Hidroxid de magneziu                               d. oxid 

5. Oxid de cupru ( I) 

      1.........      2.........   3..........    4...........     5............. 
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C.  În spaţiul punctat din dreptul enunţului scrieţi litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau 

litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 

1. Acidul sulfuric are raportul atomic H:S:O = 1:16:32......                                                             20p 

 

PARTEA a II-a                                                                                         (50 de puncte) 

D. Reacţiile chimice sunt foarte diverse şi sunt prezente în toate procesele care au loc în natură, în viaţa 

şi activitatea oamenilor. 

1) Completaţi spaţiile libere şi stabiliţi coeficienţii reacţiilor de mai jos:                                    

 12p              

                 1)  C + O2 →.................... 

                 2)  K + S  →.............. 

                 3)  NaOH +............→ NaNO3 + H2O 

                 4)  FeCl2 +.............→ KCl +  Fe(OH)2 

                 5)  Fe  + HCl →............+................. 

                 6)  MgCO3 →................+................ 

 

2) Precizaţi tipul fiecărei reacţii având în vedere modul de transformare a reactanţilor în          

6p                                                                         produşi de reacţie. 

 1.................................... 

2.................................... 

3.................................... 

4.................................... 

5.................................... 

6.................................... 

 

      3) Precizaţi câte o utilizare pentru NaOH şi NaCl.                                                                       

 2p 

      

  E. 1) Ce masă de magneziu reacţionează cu:                                                                               

 14p  

                 a) 32 g oxigen         b) 1 moli clor   
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2) Calciul reacţionează total cu 200g soluţie de HCl  de C=73% .                                           

 16p 

Ştiind că puritatea calciului este  80% , calculaţi masa de calciu necesară reactiei.   

 

Mase atomice: Ca-40   H-1  Cl-35,5   Mg-24  O-16  S-32 
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Numara si completeaza cifra corespunzatoare in caseta 

dddatacasetacccccccccccccorespunzatoare 

    Grupa mijlocie 

Fișă matematică- Numerația 

                                                                        Ureche Adela Cosmin 

G.P.P. Sângeorz- Băi 
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Numara si completeaza cu cifra corespunzatoare in caseta data 

   Grupa mijlocie 
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Test de evaluare (sumativă) 

Clasa a II-a 

Profesor-educator Petrescu Gabriela 

                                                                      C.S.E.I.”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin 

1. Item cu alegere duală: 

Notează cu A, dacă enunțul este adevărat și cu F, dacă enunțul este fals. 

Ghiocelul vestește sosirea primăverii.      

Anul școlar începe în luna decembrie.      

Moș Crăciun sosește în luna ianuarie.      

 

2. Item cu alegere multiplă: 

Subliniază cuvântul sau expresia care nu are același înțeles cu cuvântul dat: 

Văzduh = aer, zare, suflet, cer, depărtare 

Casă = imobil, locuință, domiciliu, turmă, cămin 

Neastâmpărat = neliniștit, obraznic, cuminte, agitat 

A străbate = a parcurge, a cutreiera, a lovi, a traversa 

 

3. Item de tip pereche: 

Unește cu o linie cuvintele care au sens asemănător din cele două coloane : 

codru     bucuros 

vesel     dificil 

greu     fiu 

fecior     pădure 
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4. Item cu răspuns scurt: 

Citește textul: “În grădina bunicilor mei, eu am găsit un melc. Era mic, drăgălaș, cu cochilia lui 

maroniu-roșcată. La început, s-a speriat de mine. A scos cornițele, care sunt ochii săi, și a pipăit locul. 

Casa sa este cel mai bun scut împotriva dușmanilor. Melcul este fricos și se mișcă lent.” 

Scrie pe spațiul punctat câte un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate: 

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

………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Item cu răspuns de completare:  

Scrie semnele de punctuație corespunzătoare: 

Cecilia și Andra sunt bune prietene      Ele iubesc mult florile     

Zilele trecute au văzut o expoziție de flori      

     Ce sunt acestea     Celia      

     Andra      acestea sunt frezii      

     Cât sunt de frumoase 

6. Item de tip întrebări structurate: 

Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a putea răspunde la întrebări. 

“Vă spun ca să știți și voi: cuvintele care îmi trebuie pentru povești le scot din călimară. 

Într-o zi, un cuvânt nu vru să iasă afară. Tot ciocănind disperat în sticlă cu penița, din călimară 

ieșiră cuvintele: Politețe, Hărnicie, Prietenie. 

-Hai, spune-ne ce cauți! 

 -Îl caut pe “Nu”. Fără el nu pot termina povestea.  

-Pe “Nu”? L-a luat o fetiță în brațe și nu-i mai dă drumul.” 

(“Fetița care l-a luat pe NU în brațe”,de Octav Pancu-Iași) 
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Cerințe: 

a) Autorul textului este: 

1.Octav Pancu     2.Ion Creangă 

3.Christian Andersen    4.Octav Pancu-Iași 

b) Ai numărat: 

1. 4 alineate     3. 5 alineate 

2. 3 alineate     4. 6 alineate 

c) Scriitorul scoate cuvintele care îi trebuie pentru povești din: 

1. tolbă                2. cerneală 

3. călimară     4. carte 

 d) Cuvântul “Nu” a fost luat de: 

1. scriitor     2. bunica 

3. o fetiță     4. călimară 

7. Item de tip rezolvare de probleme: 

Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri: (sunt legate de textul de mai sus) 

1)…………………………………………………………………………………… 

Scriitorul scoate cuvintele din călimară. 

2)…………………………………………………………………………………….. 

Din călimară, nu a vrut să iasă cuvântul “Nu” 

3)…………………………………………………………………………………… 

Pe “Nu” l-a luat o fetiță. 
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8.Item de tip eseu structurat: 

Alcătuiește un text despre primăvară de cel mult 8 rânduri, în care să folosești: 

-cuvintele: gâzele, copacii, grădinile; 

-două expresii despre primăvară (să fie subliniate în text); 

-semnele de punctuație învățate: virgula, două puncte, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării și 

linia de dialog; 

-găsește un titlu potrivit 

Descriptori de performanță 

 FB B S 

Itemul 1 -stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru cei 3 itemi  

-stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru 2 itemi 

-stabilește corect valoarea 

de adevăr pentru  un item 

Itemul 2 -alege cuvântul sau 

expresia nepotrivită pentru 

4 cuvinte date 

-alege cuvântul sau expresia 

nepotrivită pentru 2-3 

cuvinte date 

-alege cuvântul sau 

expresia nepotrivită pentru 

1-2 cuvinte date 

Itemul 3 -potrivește 4 cuvinte cu 

sinonimele lor 

-potrivește 3 cuvinte cu 

sinonimele lor 

-potrivește 2 cuvinte cu 

sinonimele lor 

Itemul 4 -găsește sinonimele pentru 

4-5 cuvinte subliniate 

-găsește sinonimele pentru 

2-3 cuvinte subliniate 

-găsește sinonimele pentru 

2 cuvinte subliniate 

Itemul 5 -scrie corect 10-11 semne 

de punctuație necesare 

-scrie corect 7-9 semne de 

punctuație necesare 

-scrie corect 5-6 semne de 

punctuație necesare 

Itemul 6 -încercuiește varianta 

corectă pentru cei 4 itemi 

-încercuiește varianta 

corectă pentru 2-3 itemi 

-încercuiește varianta 

corectă pentru 1-2 itemi 

Itemul 7 -formulează corect 

întrebările pentru 3 

răspunsuri date 

-formulează corect 

întrebările pentru 2 

răspunsuri date 

-formulează corect 

întrebarea pentru un 

răspuns dat 

Itemul 8 -alcătuiește textul, 

respectând toate cerințele, 

-alcătuiește textul, 

respectând toate cerințele, 

-alcătuiește textul, 

respectând 1-2 din 

cerințele formulate, cu 
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cu foarte puține greșeli de 

exprimare 

dar cu greșeli de scriere sau 

cu omisiuni 

greșeli de exprimare și de 

punctuație 
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Disciplina: Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor 

Clasa a X-a, PROFIL REAL, FILIERĂ TEORETICĂ 
 

Profesor Lungescu Violeta-Cristina 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești 

 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

PARTEA I                  (15 puncte) 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Dintre relaţiile următoare, cea adevărată este:                                                                     (3 p) 

 a. 1 KB < 1 MB < 1 GB           b. 1 KB < 1 GB < 10 MB     

 c. 1 MB < 100 KB < 1 GB        d. 100 KB < 1 MB < 1000 KB 

 

2. Un dispozitiv care poate fi utilizat pentru memorarea informaţiilor pe suport extern este:     

                                                                                                                                                 (3 p) 

a. hard disk               b. memorie RAM                c. memorie  ROM              d. placa de bază    

 

3. Dintre următoarele, NU reprezintă un sistem de operare:                                                    (3 p)                                                                

a. Linux                                 b. Opera                             c. Unix                        d. Windows XP            

 

4. Programele caracterizate prin faptul că încearcă să se răspândeascâ de la un computer la altul, 

având o acţiune distructivă asupra datelor stocate în acestea sunt:                                          (3 p) 

a. browsere                                b. editoare                          c. screen saver                        d. viruşi informatici 

 

5.  www este un acronim pentru:                                                                                                    (3 p) 

a. Work With Web    b. Where Web Wide         c. World Web White                d. World Whide Web 

 

PARTEA a II-a                  (75 puncte) 

1. Completaţi spaţiile libere:                                                                                             (3 x 5 = 15 p) 

a. Pentru monitoarele de tipul …..………………………………….. este necesar ecran de protecție. 

b. Prin…………………….…. înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor, 

pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entităţi pereche ale unui nivel. 

c. ……………………………............... creează legătura dintre componentele fizice şi cele logice ale 

calculatorului. 

d. Un număr limitat de caractere care poate oferi informaţii cu privire la tipul fişierului  

…………………...................... 

e. Orice calculator conectat în reţea beneficiază de un identificator unic, un număr ce poartă  denumirea 

de …………………......................., structurat pe patru grupe de numere naturale cuprinse între 0 şi 255, 

separate între ele prin puncte. 
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2. Enumeraţi trei factori de ordin tehnic care influenţează performanţele unui calculator personal.                                                                                                                                                  

(3 p) 

 

3. Exemplificaţi 3 posibilităţi de crearea a unei prezentări noi Power Point.                             (9 p) 

                                                                                                                                                                     

4. Descrieţi operaţia de identare a unui paragraf în Word, prezentând rolul celor 3 săgeţi de pe 

riglă.                                                                                                                                                    (8 p) 

 

5. Completaţi  rezultatele întoarse de următoarele funcţii în EXCEL:                           (6 x 3 = 18 p)                                                                                                                                                    

Right(„albatros” ;3)  

Len(„alba”)  

Left(„albatros”;2)  

upper(„maria”)  

mid(„albatros”;3;2)  

proper(„liceul tehnologic de transporturi ploiesti”)  

 

6. Analizaţi formula din foaia de calcul şi identificaţi tipurile de adrese folosite. Cum se comportâ 

cele două adrese atunci când formula este copiată mai jos, conform figurii?                              (6 p)                                                   

 

 

7. Analizaţi imaginea capturată din PowerPoint, şi explicaţi ce se doreşte a se efectua asupra 

cuvântului PREZENTARE, şi care sunt parametrii vizibili.                                                         (6 p)                                                                           
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8. Prezentaţi etapele ce trebuie urmate în Microsoft Access pentru a crea o interogare de selecţie în 

modul „Vizualizare proiect”, care să permită preluarea datelor după un anumit criteriu, din două 

tabele relaţionate                                                                                                                           (10 p) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

punctaje parţiale. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 

pentru test la 10.  

PARTEA I                                                                             (15 puncte) 

 1. a;   2. a;    3. b;     4. d;       5. d 3 x 5 p=15 p Se acordă câte 3 p pentru fiecare 

răspuns corect.  

 

PARTEA a II -a                                                                     (75 puncte) 

1 Pentru rezolvare corectă  3 x 5 p=15 p Se acordă câte 3 p pentru fiecare 

răspuns corect. 

2 Pentru rezolvare corectă 3 p Se acordă câte 1 p pentru fiecare 

factor corect. 

3 Pentru rezolvare corectă 9 p Se acordă câte 3 p pentru fiecare 

posibilitate de creare. 

4 Pentru rezolvare corectă 8 p Se acordă 2 p  pentru descrierea 

indentării şi câte 2 p pentru rolul 

fiecărei săgeţi de pe riglă. 

5 Pentru rezolvare corectă 6 x 3 p=18 p Se acordă câte 3 p pentru fiecare 

rezultat corect. 

6 Pentru rezolvare corectă  6 p Se acordă câte 2 p pentru identificarea 

tipurilor de adrese şi 2 p pentru 

prezentarea corectă a comportării lor 

la operaţia de copiere. 

7 Pentru rezolvare corectă  6 p Se acordă 2 p pentru identificarea 

animaţiei şi câte 1 p pentru fiecare 

parametru ( pornire la click, viteza 

repede, etc.) 

8 Pentru rezolvare corectă 10 p Se acordă max. 10 p in funcţie de 

aspectele abordate: încărcare tabele, 

alegere câmpuri, stabilire criterii de 

sortare, filtrare, etc 
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MODEL DE SUBIECT  

  Examenul național de bacalaureat  

Informatică - Limbajul C++ 

 

Prof. Lungescu Violeta – Cristina 

Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Municipiul Ploiești 
 

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv 

informatică  

Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică  
 

SUBIECTUL I _________________________________________________________   _(20 de 

puncte)  

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare 

răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.  

 

1. Indicați o expresie C/C++ echivalentă cu negarea următoarei expresii:  (a>=-2) && (a<10) || (a!=b).  

 

a. (a< -2) || !((a>=10) && (a==b)) b. (a< -2) || (a>=10) && (a!=b)  

c. (a< -2) || !((a<10) || !(a!=b)) d.  (a< -2) || (a>=10) && !(a!=b) 

 

 

a. 531-113   b. 531024   c. 531420   d. 420135  

 

3.  Folosind metoda Backtracking se generează toate șirurile formate din patru caractere distincte ale 

mulțimii {#, $, %, &}. Primele trei soluții generate sunt:  #$%&, #$&%, #%$&. Care este soluția care se 

va genera imediat după:  $#&%? 

a. $%&# b. $&#%   

c. $%#& d. $&%#   

 

4. Un arbore cu 4 noduri, numerotate de la 1 la 4, poate fi reprezentat prin vectorul de “tați”: 

a. (2,0,3,1)            b. (2,1,0,3)    c. (4,3,4,0)            d. (4,3,2,1)  

 

5. Un graf neorientat complet are 8 noduri. Pentru a obține un graf parțial al său cu două componente 

conexe, fiecare dintre acestea fiind grafuri complete, numărul maxim de muchii care trebuie eliminate 

este:  

a. 16   b. 15   c. 17   d. 14  

 

 

 

 

 

2. Subprogramul f este definit alăturat. Indicați valoarea 

f(6);?   

void f (int n)  

{ if (n>1)  

       n=n-1;  cout<<n; 

       f(n-1);  cout<<n-1;        

}  
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SUBIECTUL II______________________________________________________(40 de puncte)  

 

2. În definiția alăturată, variabilele A, B și C memorează în câmpurile x și y 

coordonatele punctelor A, B și C în sistemul de coordonate xOy. Variabila 

t memorează în A, B și C coordonatele vârfurilor unui triunghi în același 

sistem de coordonate.  

Scrieți o instrucțiune C/C++ care să verifice dacă ΔABC este echilateral, 

caz în care afișează mesajul “Este echilateral”, altfel, mesajul “Nu este 

echilateral”.                                                                                          (6p) 

struct triunghi 

{  struct  

       {  

int x,y; 

} A,B,C; 

          } t; 

                                                          

3. Variabilele i și j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează un 

tablou bidimensional cu 7 linii și 7 coloane, numerotate de la 1 

la 7, având inițial toate elementele egale cu 0. 

Scrieți secvența de mai jos, înlocuind punctele de suspensie, 

astfel încât, în urma executării secvenței obținute, variabila a să 

memoreze tabloul alăturat. 

for (i=1; i<=7; i++) 

      for (j=1; j<=7; j++) 

            …………………………………………….           (6p.)                                                                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 

2 2 2 2 2 2 8 

3 3 3 3 3 3 9 

4 4 4 4 4 4 10 

5 5 5 5 5 5 11 

6 6 6 6 6 6 12 

7 8 9 10 11 12 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Algoritmul alăturat este reprezentat în 

pseudocod. S-a notat cu x%y restul împărțirii 

numărului natural x la numărul natural nenul y 

și cu [z] partea întreagă a numărului real z. 

a. Scrieți numărul afișat dacă se citesc, în această 

ordine, numerele 11 și 60.                           (6p.)                                                                                                                                                                                                  

b. Dacă pentru variabila a se citește valoarea 

12345, scrieți: 

- prima valoare a lui x pentru care variabila 

nr devine 1; 

- cel mai mare număr de cinci cifre care 

poate fi citit pentru variabila b astfel încât, 

în urma executării algoritmului, valoarea 

afișată să fie 5.                                       (6p.)  

c. Scrieți programul C/C++ corespunzător 

algoritmului dat.                                        (10p.)                                                            

d. Scrieți în pseudocod un algoritm, echivalent cu 

cel dat, înlocuind adecvat  structură repetitivă 

pentru ... execută  cu o structură  repetitivă cu 

test final.                                                      (6p.) 

         citește a, b (numere naturale nenule, a≤b) 

         nr<-0 

         pentru i<-a,b execută 

                x<-i 

                c<-x%10 

                cât timp x≠0 și x%10=c execută 

                        x<-[x/10] 

  

                dacă x=0 atunci 

                        nr<-nr+1 

 

          scrie nr 
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SUBIECTUL III____________________________________________________(30 de puncte)  

1. Subprogramul simulare are trei parametri: 

• a și b prin care primește câte un număr natural (a[0,1000], b[a,1000]) ; 

• nr  prin care furnizează cel mai mare divizor comun al numerelor a și b. 

Scrieți definiția completă a subprogramului.  

Exemplu: dacă a=4, b=50, în urma apelului, nr=2.                                                                   

(10p)                                                                                                                   

 

2. Scrieți programul C++ care citește de la tastatură un șir de cel mult 256 de caractere, litere mici 

ale alfabetului englez, separate prin câte un spațiu și afișează la monitor  toate sufixele de lungime 

cel puțin 1 ale fiecărui cuvânt, pe același rând, separate prin virgulă, în ordinea descrescătoare a 

lungimii sufixelor, aliniate la stânga.  

Exemplu:  dacă se citește șirul simulare de bacalaureat, atunci se afișează: 

simulare, imulare,mulare,ulare,lare,are,re,e 

de,e 

bacalaureat,acalaureat,calaureat,alaureat,laureat,aureat,ureat,reat,eat,at,t         

(10p)                                                                                                       

3. La un concurs sunt n (0<n<21) echipe de elevi care poartă tricouri de p culori (0<p<11). Mai 

multe echipe pot purta tricouri de aceeași culoare. Fiecare culoare este reprezentată printr-o valoare 

din intervalul [1, p]. 

Scrieți  un program C/C++ care să afișeze pe ecran culoarea tricoului purtat de cei mai mulți elevi. 

Proiectați un algoritm eficient din punct de vedere al timpului de executare. 

Datele de intrare se citesc din fișierul text CONCURS.TXT care are următoarea structură: pe 

prima linie se află valorile lui n, respectiv p, separate printr-un spațiu, iar pe fiecare din 

următoarele n linii câte două valori separate printr-un spațiu ce reprezintă numărul de elevi dintr-

o echipă și respectiv valoarea corespunzătoare culorii tricourilor pe care aceștia le poartă. 

 

 

 

Exemplu: dacă fișierul CONCURS.TXT are următorul conținut: 

5 3 

20 2 

20 3 

30 2 

20 1 

10 1 

atunci pe ecran se va afișa 2 deoarece tricourile de culoarea  2 sunt  purtate de 50 de elevi, 

culoarea 1 de 30 de elevi, iar culoarea 3 de 20 de elevi.                                                                                                                                         

a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. 

(2p)                                                                        

b. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.                         

(8p)                                                                                                                                                                                                                         
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                      (20 puncte) 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                           (40 puncte) 

1 a) Răspuns corect: 5 6p Se acordă 6p. dacă răspunsul este corect. 

b) Răspuns corect: 

22222 

77776 

 

6p Pentru fiecare număr dintre cele două se 

acordă câte 3p. dacă este conform cerinței și 

numai câte 1p. dacă are în scrierea sa 5 cifre, 

dar nu este primul/ maxim sau nu aparține 

intervalului indicat. 

c) Pentru program corect 

-declarare a variabilelor 

-citire a datelor 

-afișare a datelor 

-instrucțiune de decizie 

-instrucțiuni repetitive (*) 

-atribuiri 

-corectitudine globală a 

programului. 

10p. 

1p. 

1p. 

1p. 

2p. 

3p. 

1p. 

1p. 

(*) Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre 

instrucțiunile repetitive este conform 

cerinței. 

 

d) Pentru algoritm pseudocod 

corect 

 

-echivalență a prelucrării realizate, 

conform cerinței (*) 

-corectitudine globală a algoritmului 

6p. 

 

 

5p. 

 

1p. 

(*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are 

o structură repetitivă de tipul cerut, 

principial corectă, dar nu este echivalent cu 

cel dat. 

Se va puncta orice formă de structură 

repetitivă de tipul cerut (chiar dacă este 

neechivalentă cu algoritmul cerut). 

2 Pentru rezolvare corectă 

-instrucțiunea de decizie (*) 

-afișare a datelor conform cerinței 

-corectitudine globală a secvenței 

6p. 

4p. 

1p. 

1p. 

(*) Se acordă 1p. pentru utilizarea unei 

instrucțiunii de decizie, chiar dacă condiția 

nu rezolvă cerința problemei; 

Se acordă 1p. pentru condițiile din 

instrucțiunea de decizie, conform cerinței; 

Se acordă 2p. pentru referirea corectă a 

structurilor definite, câte 1p. pentru 

câmpurile fiecarei structuri.  

3 Pentru rezolvare corectă 

-acces la un element al tabloului 

-atribuire a valorilor indicate 

elementelor tabloului (*) 

-corectitudine globală a secvenței 

6p. 

1p. 

4p. 

 

1p. 

(*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect 

specific (valori suport utilizate, 

corespondență valori-elemente suport) 

conform cerinței. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                          (30 

puncte) 
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1 Pentru subprogram corect 

-antet subprogram (*) 

-determinare a valorii cerute (**) 

-transmiterea prin referință 

-declarare a tuturor variabilelor 

locale, corectitudine globală a 

subprogramului 

10p. 

2p. 

6p. 

1p. 

1p. 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al 

antetului (structură, parametri de intrare) 

conform 

cerinței. 

(**) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect 

specific (algoritm pentru calculul celui mai 

mare divizor comun a două numere, valori 

suport, identificare c.m.m.d.c.) conform 

cerinței. 

Se acordă doar 2 puncte dacă  a fost descris un 

algritm principial corect de determinare a celui 

mai mare divizor comun a două numere.  

2 Pentru program corect 

-declarare a unei variabile care să 

memoreze un șir de caractere 

-citire a datelor 

-afișare a datelor șirului conform 

cerinței (*) 

-declarare a variabilelor simple, 

corectitudine globală a 

programului 

10p. 

 

1p. 

1p. 

7p. 

 

1p. 

(*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect 

specific (parcurgerea întregului șir, 

identificarea unui cuvânt din șir, eliminarea 

primei litere a fiecărui cuvânt, identificarea 

literelor suport, identificarea sufixelor unui 

cuvânt, afișarea sufixelor cuvântului pe același 

rând, afișarea sufixelor tuturor cuvintelor din 

șir pe rânduri diferite) conform cerinței. 

Se va puncta variante de trasnformare a sirului 

prin parcurgerea sirului caracter cu character, 

dar si variante care folosesc extragerea 

cuvintelor (functia strtok). 

3 a) Pentru răspuns corect 

-coerență a descrierii algoritmului  

-justificare a elementelor de 

eficiență 

2p. 

1p. 

1p. 

 

 b) Pentru program corect 

-operații cu fișiere: declarare, 

pregătire în vederea citirii, citire 

din fișier 

-verificare a proprietății cerute 

(*),(**) 

-utilizare a unui algoritm eficient 

(***) 

-declarare a variabilelor, afișare a 

datelor, corectitudine globală a 

programului 

8p. 

1p. 

 

 

5p. 

 

1p. 

 

1p. 

(*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul 

ales nu este eficient. 

(**) Se acordă numai 3p. dacă algoritmul este 

principial corect, dar nu oferă rezultatul cerut 

pentru toate seturile de date de intrare.  

(***) Se acordă punctajul numai pentru un 

algoritm liniar (de complexitate O(n)). 

O soluţie posibilă utilizează un vector de 

frecvență, vf (vf[x]=numărul de elevi care 

poartă tricouri de culoare x, având inițial toate 

elementele nule, care se actualizează pe 

măsura citirii datelor din fișier; după citirea 

datelor, se parcurge vectorul de frecvență și la 

final se afișează codul de culoare care are 

frecvența maximă). 
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FIŞĂ DE LUCRU -  EVALUAREA EXPRESIILOR 

Clasa a IX-a, disciplina Informatică 

 

Profesor Lungescu Violeta – Cristina 

Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Municipiul Ploiești 

 

1. Evaluaţi expresiile următoare, precizând rezultatul şi tipul acestuia. Se cunosc valorile întregi 

ale lui a şi b, adică 7, respectiv 4. 

a. ((a<8) and (a>=0)) 

b. ((a<=5) or (a>7)) 

c. ((a mod b =3) or not (a div b=1)) 

d. (a*b=2^b) 

e. a/b + b/a 

f. (a+5+b+7) 

g. a+7*b+3 

h. (a+7)*(b+3) 

i. a mod b – b mod a 

j. b-b/3*3 

2. Pentru următoarele valori ale datelor: 

x ’8’      y 8     z true 

evaluaţi următoarele expresii:  

Expresia Rezultat 

(y<15) and  not z  

z or (y>=12) and (x=’2’+’6’)  

not (x>=’6’) and (x<=’9’)  

not ((x>=’6’) and (x<=’9’))  

3. Precizaţi în dreptul fiecărui element ce reprezintă (identificator de dată elementară, constantă 

de tip şir de caractere, constantă de tip numeric, construcţie greşită ): 

INFORMATICA  

135info  
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‘informatica’  

Info12  

12  

“135iNfO”  

Cabinet info  

‘12’  

exercitiu@info  

‘12”  

4. Scrieţi condiţia prin care verificaţi dacă: 

a. n este un număr natural multiplul lui 5 şi al lui 7 

b. n este un număr natural care nu are ultima cifră 5 sau 0 

c. n este un număr natural care are ultima cifră pară  

d. n este ultima cifră a numărului întreg a 

e. n este o dată de tip numeric care nu aparţine mulţimii A=[-5,10)U(20,50] 

f. n este o dată de tip numeric care aparţine mulţimii A=[-30,-20]U(-15,10)U(40,50)U 

{-50,100} 

g. caracterul memorat în data n este o vocală 

h. caracterul memorat în data n nu este o cifră 

5. Scrieţi precondiţiile următoarelor expresii şi precizaţi tipul de constrângere: 

a. (x**2+y)/(x*y+x**2+y**2) 

b. sqrt(a-b*a+b) 

c. (a+b^2) mod (a^2+b) 

6. Scrieţi următoarele expresii matematice, în forma acceptată de calculator: 

a. E=
1

)2)(1(
3

2

−

−−

x

xxx
 

b. E=

ababacba

cba

22 −++

+
 

7. Scrieţi următoarele expresii din forma acceptată de calculator în limbajul utilizatorului: 

a. (a+b)/c+(b**2+c)/(a**2+b)-(a-b)**3/(a**2-b) 

b. a/((b+c**2)/sqrt(a+b+c)-a)+a/(b+c)/(c/((a**2+c**2)+b)) 
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8. Care este valoarea variabilei n, după parcurgerea secvenţei de atribuiri care urmează, stiind că 

n are valoarea iniţială 10 si p are valoarea iniţială 1. 

n n+n*p 

p p**100 

n n+p+n div 10 mod 2 

Scrieţi o singură operaţie de atribuire, astfel încât să obţineţi valoarea atribuită ultimei variabile 

din secvenţă. 

  

9. Evaluaţi expresia următoare, ştiind că x are valoarea iniţială -5 si y are valoarea iniţială 10. 

Precizaţi tipul rezultatului. 

e  not (x+5<0) or (x+y>=5) and not (y div 3 <>1) 

10. Se consideră următoarea secvenţă de paşi ai unui algoritm: 

r nr mod 10 

nr  nr div 10 + 5 

a. Scrieţi valoarea obţinută, după evaluarea expresiilor anterioare, pentru variabila nr, ştiind 

că valoarea iniţială a variabilei nr este 172. 

b. Scrieţi toate numerele naturale, fiecare având exact două cifre, cu care se poate iniţializa 

variabila nr, astfel încât pentru fiecare dintre acestea, după parcurgerea secvenţei, se obţine 

pentru variabila nr valoarea 8.  

11. Considerând datele x, y de tip real şi a de tip întreg, precizaţi ce erori conţin următoarele 

expresii. Rescrieţi expresiile astfel încât să fie valide. 

Expresia greşită Expresia corectă 

(a+5-a**3  

true AND false NOT  

x=10y  

x div 4  

a mod (x/4)  

x+1) / ((x+y**2)-5  

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 

195 
 

12. Se consideră următoarea problemă: Se dau două numere naturale x si y. Să se calculeze xy. 

Pentru rezolvarea acestei probleme, realizaţi o analiză a datelor folosite completând următorul 

tabel: 

Identificatorul 

datei 

Reprezintă Tipul datei: 

-de intrare 

-de ieşire 

-intermediare 

Tipul datei: 

-numeric 

-logic 

-şir de caractere 

Tipul datei: 

-contantă 

-variabilă 

     

     

     

     

     

 

Bibliografie:   Manual pentru clasa a IX-a  “Informatică”, de Mariana Milosescu 
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Unitatea de învăţare: Piramida alimentelor 

Prof. înv. primar Daniela Chereși 

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Oradea 

Opțional „Matematică digitală” – clasa a III-a 

 

 Ştii care sunt alimentele de care avem nevoie pentru a fi sănătoşi şi ce cantitate trebuiuie să 

consumăm din fiecare aliment? Îţi voi prezenta alimentele pe care le-am aşezat într-o piramidă pentru      

a   înţelege cantitatea de care e nevoie din fiecare categorie de alimente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramida alimentaţiei pentru copii ne arată cât de mult ar trebui sa mănânce copiii, din fiecare 

categorie de alimente, zilnic. Cele mai multe porţii ce ar trebui consumate sunt de cereale, iar grăsimile 

sunt la polul opus. Copiilor mici li se recomandă 30 minute de exerciţiu fizic moderat, iar copiii mai mari 

ar trebui să ajungă la 60 minute de activitate fizică, de cel puţin 5 ori pe săptămână.  

   Următoarea listă arată cantitatea de alimente recomandată în fiecare zi :  

- pâine, cereale, orez şi paste: copiii de 2-8 ani au nevoie de 3-5 porţii, iar copiii de 9-18 ani au nevoie 

de 5-7 porţii (1 porţie poate fi 1 felie de pâine, 1/2 cană de cereale, orez fiert sau paste).  

- lapte, iaurt şi brânzeturi: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 căni de lapte, iar cei de 9-18 ani au nevoie 

de 3 căni de lapte (o porţie poate fi 1 cană de lapte, 1 iaurt sau 2-3 felii de brânză) 

 

- carne, peşte, fasole uscată, ouă, nuci: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 până la 4 porţii, în timp ce 
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copiii de 9-18 ani au nevoie de 5-6 porţii (1 porţie poate fi 1 felie de friptură, 1 ou, 1/4 cană de fasole 

boabe gătită, 1 lingură de unt de arahide). 

- fructe: copiii de 2-8 ani au nevoie de 1-2 porţii, iar cei de 9-18 ani, de 2 porţii în fiecare zi (o porţie 

poate fi: 1 măr mediu, banană, portocală sau piersică, 1 cană de suc proaspăt de fructe, 1/2 cană de fructe 

uscate, 1 cană de fructe congelate). 

- legume: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 porţii, iar copiii de 9-18 ani au nevoie de 3 porţii (1 porţie 

poate fi 1 cană de supă –cremă de legume, 1/2 cană de piure de legume, 1/2 cană de legume sote). 

- grăsimi şi uleiuri: sunt esenţiale pentru buna funcţionare a organismului, dar trebuie consumate cu 

măsură (copiii de 2-8 ani au nevoie de 3-4 linguriţe, iar copiii de 9-18 ani de 5-6 linguriţe pe zi. 

  1. Poţi să răspunzi în scris la următoarele întrebări, utilizând informaţii din text? Încearcă! 

a) Câte trepte are piramida? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) De câte căni de lapte au nevoie copiii de la  2 la 8 ani pentru o porţie? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Din ce poate fi alcătuită o porţie de fructe? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d) Aşază în ordinea preferinţelor alimentele pe care le consumi! 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e) Dacă pe zi faci 30 de minute de sport,  într-o săptămână câte minute vei face? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Vrei să vezi dacă alegerea ta a fost cea corectă? Rezolvă exerciţiul următor! 

Descoperă simbolurile ascunse în piramidă! 

 

a) 

 

 

 

  : 10 + 400 = 500 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 

198 
 

 

b)  

 

 

 

 

  

 ( 45 +      ) X 10 -25   = 425 

c)     

 

 

 

  

(  - 25 ) : 5 + 90   = 100 

d)  

 

 

 

                                                          

 

                   ( 200 -      ) : 10 + 90   = 100 
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e)  

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                 ( 500 :      ) + (400 : 10  -30 ) = 60 

f)                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

    ( 40 X   10) - (4 X  +  50  X 2 ) = 200 

 

Simboluri :carne            lactate         legume            fructe                     cereale                dulciuri 
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Ordonează-le crescător în funcţie de rezultatele obţinute! Astfel vei afla în ce măsură vei putea mânca 

din fiecare categorie de alimente. Scrie doar numele alimentelor simbol. 

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

3.  Lucrează în perechi! Completează piramida cu rezultatele obţinute!La baza piramidei stau 

alimentele pe care le putem consuma în cantitate mai mare, iar la vârf cele pe care le  onsumăm în 

cantitate foarte mică. Ce ai observat? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Muncă în echipe: 

Elevii sunt împărţiţi în 6 echipe : cereale, fructe, legume, lactate, carne, dulciuri. Fiecare echipa 

desenează căte 6 simboluri la grupa sa. Se va realiza piramida alimentelor. 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 5 

6 
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5. Joc  : Descoperă cifra din spatele simbolului astfel încât relaţiile să fie adevărate!  

      X     =                               

     +       =   

   X        =     

    -         =   

   +        =     

   -      =   

   +            =       

     X            =   

    simbolizează apa 

 

Completează cu cifra 

corespunzătoare fiecărui 

simbol 
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6. Descoperă regula şi completează şirul cu încă trei elemente : 

 

 

 

7. Alege  din table cu X  alimentele pe care le consumi la mesele principale. Găseşte două variante! 

 

 

fructe 

 

apă 

 

morcov 

 

cereale 

 

lactate 

 

carne 

 

 

dulciuri 

 

Micul 

dejun 

       

Prânz        

Cină        

 

8. Activitate în echipă :  

                Fiecare echipă va realiza un meniu pentru o zi folosind lista cu cantitatea de alimente 

recomandate în fiecare zi din textul iniţial. Se va alege  câte o porţie din fiecare grup. 

9. Calculează următoarele exerciţii şi descifrează cuvântul ascuns sub simboluri. El denumeşte o 

activitate important pentru a fi sănătos alături de o alimentaţie sănătoasă. Aşază-l  la baza piramidei! 

a)  24 X 2 – 13 X 3 + 2 X 6 =  

b) 2 X 3 X 4 X 0 =  

c) 4 X ( 600 – 585 ) =  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 

203 
 

d) 100 – 2 X 3 X ( 31 – 18 ) =   

e) 6 – ( 600 – 585 ) : 5 + ( 1000 – 999 ) X 3 =  

 

 
 

 

 

  

rezultat      

codul      

 

Cod simbol :   = 21;  = 0 ;  = 60 ;  = 22 ;  = 6. 

                          21 = P ;    0 = T ;       60 = R ;       22 = O ;      6 = S . 
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Olimpiada de limba engleză - etapa județeană 

                                - Clasa a VI a – normal - 

Profesor Chiriac Erika Karina 

Școala Gimnazială C. Parfene Vaslui 

I.WRITING – 50 points 

Write an e-mail to your pen-friend about a scary dream that you had (80-100 words ).Include: 

where you were (in the dream), what happened, how you felt and why. 

II. USE OF ENGLISH – 25 points 

II. 1.MULTIPLE CHOICE 

Read the text below and choose the correct word for each space (1-10 ) – 10 points (10x 1p ) : 

 

Grow Your Own 

 Nothing tastes better 1)…….fruit and vegetables that you have grown yourself, and 

growing them is a fun and healthy hobby. You don’t need a big garden , 2)……they can grow 

well in pots, grow bags, hanging baskets and window boxes. 

        Even if you are an absolute beginner with only a balcony 3)…….spare, you can easily 

grow your own plants. All you need is a little effort and 4)……..patience. 

Firstly, choose which fruits and vegetables you 5)………like to grow. Tomatoes, peppers,  

strawberries, onions, lettuce, beetroot and many types of herbs can all be 6)…….in pots. You 

can also grow peas and beans if you add a cane frame to the pot. You can buy the seeds from a 

garden centre. Then all you need are some large pots and a 7)……..of bags of compost. Sow 

the seeds according to the instructions on the packet and make 8)……..you put different 

varieties of plants in separate pots. Choose an area that is shaded but gets some sunlight. Water 

the plants straight 9)……..sowing,  and then regularly throughout  the summer. In a 10)…… 

weeks you should be able to enjoy the fruits of your labour. 

1. A    as  B    of   C   than   D from 

2. A   whereas B    because C   but   D    although 

3. A    for   B    on  C   in   D     to 

4. A    a lot of B    much C   many  D     lots     

5. A    should B    could C   would  D     had 

6. A   brought up B    developed C    made  D    grown 

7. A    pair  B    couple C   two   D    duo 

8. A    sure  B    confirmed C   definite  D    positive 
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9. A    after B    off  C   from  D   away 

10. A    little B    few C   some  D   lot 

 

II. 2. ERROR CORRECTION 

 Identify the correct item and write them on your sheets .– 5 points (5 x 1p) : 

           1. I am going / going to spend the weekend with my aunt in Wales. 

           2. They  use to / used to  watch a lot of TV,  but now they don’t . 

           3. There was  strong / heavy rain in London yesterday. 

           4. Is Ben the boy whose / who sister you like ?. 

           5. Bill doesn’t like ice cream, does he / doesn’t he ? 

 

II. 3.  Ask “wh-“questions for the underlined parts of the following sentences -10 points 

(10x1p) 

1. We go to the seaside once a year. 

2. The girl was upset because she failed the exam. 

3. Alice writes very interesting novels. 

4. His aunt travels to Italy by car every autumn. 

5. Ann finished school at half past two. 

6. Mary’s tall and thin. 

7. That man washed David’s car. 

8. There are 30 students in my class. 

9. I only eat a little bread every day. 

10.  Their father used to mow the lawn twice a week. 

 

III. READING COMPREHENSION   -25 points 

The Young Scientist Award 

 Are you good at science? Are you planning to study science at university? If the answer 

is”yes” to both these questions, then one day you may want to enter a science competition and 

win a lot of money. 

       There are a number of different competitions you can enter.The Young Scientist Award is 

one of these.This competition takes place every year in Washington  in the United States. People 

from all around the world can take part, but they must be students studying science. 
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       To enter the competition, you can write about any scientific topic. Last year, entrants had 

to write at least three thousand words.This year they have made it harder.You must write 

between four or five thousand words.The best and most interesting entry will win!There are a 

number of prizes which include day-courses at some of the top universities around the 

world.The two top prizez are $2,000 and $5,000. 

       Last year’s top winner was Rosa Alvares. Rosa is from Brazil, but she  is in her first year 

at Leeds University.At eighteen years old, she’s the youngest person ever to win the top 

prize.The second top prize winner was another young woman Lian Wang from China. At the 

time Lian was finishing her course at university. She now works as a scientist in the US. Both 

winners wrote about climate change. 

 

III.1. Write TRUE or FALSE:  -10 points(5x2p) 

1 The top prizes are $2,000 and 5$,000.   

2  Last year’s winner was Lian Wang..   

3 The Young Scientist Award takes place in the United States..   

4 To enter the competition, you can’t write about any scientific topic..   

5 Both winners wrote about climate change.. 

 

III.2.  ANSWER THE QUESTIONS -15 points(5x3p) 

 

1 Who can take part in the competition? 

A    any science student. 

B    any American student. 

C    any young person 

2 If you want to take part you must write no more than  

A   3,000 words. 

B   4,000 words. 

C   5,000 words. 

3 Which of these is not a prize? 

A   money 

B   courses 

C   holidays 
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4 What is true about Rosa? 

A   She’s won a prize before. 

B   She’s studying in the UK. 

C   She’s left university. 

5 What is true about Lian? 

A   She’s given up science. 

B   She’s got a job. 

C   She’s studying in the US. 
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Olimpiada de limba engleză - etapa judeţeană 

 - Clasa a VI a – normal 

BAREM 

 

I. WRITING -50 points 

II. USE OF ENGLISH – 25 points 

II.1. -10 points (10x 1p ) 

1. C ; 2. B ; 3. D ; 4.A ; 5. C ; 6. D ; 7. B ; 8. A; 9. A ; 10. B 

II.2.  -5 points (5 x 1p) 

1. am going 

2. used to 

3. heavy 

4. whose 

5. does he ? 

 

II. 3.  -10 points (10x1p) 

1. How often do you co to the seaside? 

2. Why was the girl upset? 

3. Who writes very interesting novels? 

4. How does his aunt travel to Italy? 

5. When / What time did Ann finish school? 

6. What is Mary like? 

7. Whose car did that man wash? 

8. How many students are there in your class? 

9. How much bread do you eat every day? 

10. What did their father use to do? 

 

III. READING COMPREHENSION   -25 points 

III.1.  10 points(5x2p) 

1. True 
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2. False 

3. True 

4. False 

5. True 

 

III.2. 15 points (5x3p) 

1. a 

2. c 

3. c 

4. b 

5. b 
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Exemplu subiecte pentru concurs  

Clasa a II-a 

 

Prof.Înv.Primar Crăciun Daniela 

Școala.Gimnazială "I.A.Bassarabescu " Ploiești, Jud.Prahova 

 

1. Cuvântul „xerox”  are…… sunete. 

a) şapte                 b) şase                     c)  cinci                 d)  opt 

 

2. Câte silabe are cuvântul  ,,dintr-un” ? 

a) nu se desparte                b)  o silabă               c) două silabe               d) trei silabe  

 

3. Ȋn clasa a II-a , Andrei  a aflat că jirul este fructul: 

a) bradului           b) fagului                        c) stejarului                      d) mesteacănului 

 

4. Opusul cuvântului ,,a finaliza” este : 

a) a sfârşi                     b) a încheia                    c) a începe                       d) a termina                      

 

5. Muzica este o artă care se exprimă prin: 

       a) culoare                      b) cuvinte                       c) sunete                       d) imagini 

 

6. Completează proverbele cu „sa/s-a”. 

 

 1. ……dus la pomul lăudat cu sacul. 

   2. Cum a venit, aşa ……….dus. 

   3. Hoțul este ca iepurele, se teme şi de umbra ……. . 

         4. Orice lucru e bun la vremea ……  . 

 

       Ordinea corectă a formelor folosite este: 

a) sa, sa, s-a, s-a; b) sa, sa, sa, s-a; 

            c) s-a, s-a, sa , sa;                                        d) s-a, s-a, s-a, sa. 

 

7. Ȋntre ce culori ale curcubeului se află culoarea indigo? 

a) albastru şi violet             b) verde şi albastru              c) roşu şi violet            d) galben  şi 

albastru 

 

8. Andrei are de citit o carte de 120 de pagini. Dacă ar mai citi 8 pagini, ar mai avea de citit 32 de 

pagini şi ar ajunge la jumătatea cărții. La ce pagină a ajuns Andrei ? 

a)  84                             b) 36                                c) 20                           d) 80 

 

9. Irina are 100 de lei. Câți lei îi rămân dacă vrea să cumpere o carte de 33 de lei ? 

a) 67 lei                          b)  33 lei                          c)  77 lei                   d)  67 bani 

 

10. Din ce număr trebuie să scădem de 4 ori câte 6 şi încă 9 pentru a obține triplul numărului 10: 
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a) 30                         b) 153                                c) 63                                  d) 73 

  

11. Animale precum: pelicanii, pescăruşii şi ……….... trăiesc în Delta Dunării. 

a) cormoranii                       b) vulturii                          c)  păstrăvii                d)  urșii 

 

12. Care sport nu se joacă  în echipă ? 

a) fotbal                   b) handbal                          c) şah                            d) baschet 

 

13. Cum trebuie să procedezi dacă nu ai reuşit într-un concurs ? 

 a) te descurajezi şi renunți                                                                   b)  îi invidiezi pe cei care au 

reuşit                     

 c)  te ambiționezi şi munceşti mai mult pentru a reuşi                        d)  nu mai munceşti deloc 

   

14.  Ce text literar aparţine lui  Ion Creangă? 

a) "Dumbrava minunată"            b) "Bunica"            c) "Sarea în bucate"                  d) "Punguţa cu doi 

bani" 

15. Ȋn textul: 

,, Mama îl întreabă pe bogdan.  

- Bogdan vrei să mergem la circ! 

 Când  vrei să mergem? 

- Vom merge mâine, Acolo vom putea vedea, lei  urşi şi elefanți .”   sunt: 

a) 5 greşeli                 b) 7 greşeli                   c)  6 greşeli                     d) 8 greşeli 

 

16. Un kilogram şi jumătate de banane costă 12 lei. Care este prețul afişat la raft pentru un 

kilogram de banane ? 

       a) 4 lei                       b) 24 lei                          c) 8 lei                 d) 6 lei 
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TEST  DЕ ЕVALUARЕ A СUNOȘTINȚELOR 

Maistru instructor: Hotca Dorina Irina  

Liceul Tehnologic ,,Ioniță G. Andron’’, Negrești - Oaș 

Modulul IV CDL: Tehnici comerciale 

Tema activității: Etalarea mărfurilor 

Nume și prenume elev: 

Clasa: a X - a F 

Data:   

I. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:  2 p 

1. Etalarea mărfurilor alimentare în vitrine trebuie să respecte următoarele cerințe: 

a) produsele să fie selecționate cu multă grijă, evitându-se un număr prea mare de articole; 

b) prezentarea fără  a se ține seama de grupă; 

c) expunerea numai pe vertical; 

d) aranjarea după culoare; 

e) niciunul. 

2. Condimentele și stimulentele se expun :         

a) în stive; 

b) în rafturi sau vitrine frigorifice; 

c) pe suporți speciali; 

d) pe rafturi și gondole; 

e) pe cârlige. 

3. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare se face prin următoarele operații: 

a) operații comune și operații specifice, 

b) operații specifice, dezambalare, călcare; 

c) dezambalare, călcare; 

d) etichetare; 

e) sortare. 

4. Materialele auxiliare pentru decor sunt: 

a) vitrina, suporturi de prezentare; 

b) elemente de decor, cuburi, prisme, suporturi de prezentare; 
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c) spațiul disponibil; 

d) cuburi; 

e) gondola. 

II. Apreciaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate (A) sau  false (F): 2 p 

1. Băuturile se expun într-un raion specializat. 

2. Mărimea, forma și culoarea sunt trei stimuli vizuali pentru a spori atenția consumatorului. 

3. Culoarea nu scoate în evidență produsele.  

4. Etalarea nu depinde de produse, ci de comercianți. 

 

III. În coloana A sunt enumerate exemple de mărfuri alimentare, iar în coloana B locul 

pentru etalare. Stabiliţi corespondenţa corectă: 3 p 

 

A. B. 

1. conserve pentru copii 

2. preparate din carne și mezeluri   

3. pește, pește congelat, preparate din pește 

4. pâinea și produse de panificație 

5. apa minerală, apa plată 

6. conseve din carne 

a) gondole și suporturi colorate 

b) rafturi speciale 

c) vitrină frigorifică, cîrlige, tăvi 

d) raionul destinat băuturilor 

e) raft sau gondole pe grupe 

f) raioane speciale sau colțuri distincte 

g) vase și tăvi speciale, vitrine frigorifice 

 

Răspuns: 

1 -  2 - 3 - 4 - 5 -  6 -  

  

     IV. Completați spațiile libere cu noțiunile corecte:    2 p 

 Etalarea mărfurilor reprezintă un .................... de procedee și reguli de ................ a mărfurilor în 

magazin, care să contribuie la creșterea ....................... vânzărilor și, în final la sporirea beneficiului 

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

 

            Toate subiectele sunt obligatorii.            Succes!             Se acordă 1 punct din oficiu. 
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FIȘĂ DE LUCRU - Grupa mică 

Domeniul Limbă și comunicare 

Vijoli Alina 

                                                                

                                                                                            

                                                                                                                                                                              

1. Denumește personajele care fac parte din povestea „Ursul păcălit de vulpe” de Creangă! 

2. Colorează doar personajele care fac parte din povestea „Ursul păcălit de vulpe” de Creangă! 

3. Taie cu o linie personajul care nu apare în povestea „Ursul păcălit de vulpe” de Creangă! 

 

  

 

 

                           

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Link-ul pentru accesarea clipului video din DȘ - activitate matematică - grupa mică. 

https://drive.google.com/file/d/1Y5I9TY02exNexbQ8X_rcYKL5lqK4hUOC/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1Y5I9TY02exNexbQ8X_rcYKL5lqK4hUOC/view?usp=sharing
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 Disciplina: Terapii și programe de intervenție 

 Obiectiv:  Consolidarea sunetului ,, Ș ’’ în cuvinte și propoziții 

 Nume și prenume elev................................................................ 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 
Prof. psihopedagog Viziteu Bogdan-Lucian 

Școala Profesională Specială ,, Ion Pillat’’ Dorohoi 

                                . 

1. Completează cuvântul cu litera care lipsește:   Ș 

 
 

La început Mijloc Final 

 

 _____ oricel 

 

 _____ ină 

 

 _____ colar 

 

 _____ ah 

 

 _____ apcă 

 

 _____ osea 

 

 _____ oim 

 

 _____ iret 

 

 

   Cu ____ că 

 

   Pe ____  te 

 

   Ar ____ iță 

 

   Bel ___  ug 

 

   Clo ___  că 

 

   De ___  ert 

 

   E ___   arfă 

 

   Ma __  ină 

 

 

 Co _____ 

 

 Du _____ 

 

 Coco ___ 

 

 Săniu ___ 

  

 Cire ____ 

 

 Arca ___ 

  

 Lene ___ 

  

 Țăru ____ 

 

      2.  Formează propoziții cu următoarele cuvinte: 

                 

             Șoricel, șosea, șapcă,  eșarfă, cușcă, cireș, coș, săniuș, mașină  

 

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

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

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

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

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

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

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

             ...................................................................................................................................... 
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TEST DE EVALUARE   

Prof. de limba engleză Viziteu Livia  

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi 

 

Disciplina: Limba Engleză 

TEMA: Daily Routines (Rutina Zilnică) 

Clasa A VI-A  

 

 

I. Citește textul apoi rezolvă sarcinile:                                                            25 p 

On weekdays, Jeremy wakes up at 7 am. He gets dressed and has breakfast before going to school. After 

school, he does his homework and then he watches TV. Today is Saturday. Jeremy isn’t going to school. 

He and his friends are playing ice hockey now. Jeremy loves ice hockey. He also trains with his team 

every week. They are playing in the championship next month. 

 

1. Adevărat sau fals?                      3x5= 15p 

a. Jeremy goes to school at 7 am. 

b. Jeremy hasn’t got classes on Saturday. 

c. Jeremy trains with his team twice a week 

 

2. Încercuiește răspunsul corect   : 2x2= 4p 

a. Jeremy does his homework    : 

- before he watches TV 

- before going to school 

b. Jeremy wakes up at 7  

- on Saturday 

-on school days 

 

3. Asociază cuvintele din cele două căsuțe pentru a forma propoziții corecte:    3x2= 6p 
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II.  Completează propozițiile cu : get, catch, hang, have.                                  5x3=  15 p 

 1.Mark and Pat ... out with their friends after school. 

 2.Susana and I ... up at 6 am. 

3. The students ... lunch at 2 pm. 

4.Ella .......the bus every morning. 

5.I .....dinner at  7pm with my family. 

  

III.  Scrie forma corectă a Timpului Present Simple.                          5x3=  15 p 

1. We ... (not/have) lunch at 1 pm . 

2. Frank ... (listen) to music in the evenings.  

3. Dana ... (not/go) shopping at theweekends.  

4. ... (you/do) your homework after school? 

 5. They ... (spend) time with their family in the afternoon. 

  

IV.  Scrie un e-mail  de 6 rânduri unui prieten în care să-i descrii programul tău tipic în ziua de luni.                                                                                                                         

20p 

 

V. Alcătuiește 4 propoziții despre programul tău de week-end.                           15p 

 

 

 

PUNCTE DIN OFICIU: 20p 

TOTAL: 100 P 

 

 

 

a)…..before going to school   

b)……after school 

c)…….every week 

      Jeremy    

1. does his homework…… 

2. has breakfast …… 

3. trains   ….. 
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Baremul de evaluare 

 

 

I.        1. a- A, b-A, c-F                                                                     3x5= 15p 

2. a - before he watches TV,  b--on school days   2x2= 4p 

3.  1b, 2a, 3c      3x2= 6p 

II. 1. Hang, 2.Get, 3.Have, 4. Catches, 5. Have                                5x3=  15 p 

III. 1. have, 2. listens, 3.doesn,t go, 4.  Do you do, 5.spend               5x3=  15 p                         

IV. Redactarea trebuie să respecte:  

-structura unui e-mail (formule de început, descrierea  activităților, formula de încheiere) -

10p  

-utilizarea variată și corectă a structurilor gramaticale (verbe la Present Simple)-              10 p 

V. Propozițiile trebuie să conțină verbe la timpul Present Simple.     4 x 5 = 15 p 
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Disciplina : Geografie 

Clasa : a IV-a 

Test de evaluare formativă 

MUNȚII CARPAȚI 

Radu Nicoleta Mihaela 

Liceul Teoretic ,,Alexandru Vlahuță’’, București 

 Bifați răspunsurile corecte.  

1.Munții Carpați ocupă ........ din suprafața țării. 

• o treime 

• o jumătate 

• un sfert 

2.Cel mai înalt vârf din Carpații românești este ..... 

• Pietrosu Rodnei 

• Moldoveanu 

• Negoiu 

3.Cele mai înalte vârfuri ale Carpaților românești se află în .... 

• Ceahlău 

• Bucegi 

• Făgăraș 

4.Clima de munte se caracterizează prin .... 

• temperaturi ridicate, precipitații slabe, vânturi puternice 

• temperaturi mai scăzute, precipitații abundente, vânturi puternice 

5.În țara noastră întâlnim munți vulcanici în ....... 

• Carpații Orientali 

• Carpații Meridionali 

• Carpații Occidentali 

6.Carpații s-au format...... 

• prin încrețirea scoarței terestre 

• prin erupțiile unor vulcani 

• prin depunerea aluviunilor aduse de râuri 

7.Carpații sunt munți ..... 
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• tineri 

• bătrâni 

8.Carpații Meridionali se întind ... 

• de la hotarul de nord la Valea Prahovei 

• de la Valea Prahovei la Culoarul Timiș-Cerna-Bistra 

• de la defileul Dunării la Valea Barcăului 

9.Bogățiile Carpaților sunt ....... 

• minereuri, sare, cărbuni 

• petrol, gaze naturale 

• pietre de construcție, ape minerale, lemn,pășuni 

10.Mureșul și Oltul izvorăsc din  munții .... 

• Hășmașul Mare 

• Parâng 

• Retezat 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 

222 
 

Fișă de lucru 

Prof. înv. Corodeanu Lavinia 

C.N. ”Mihai Eminescu”, Oradea 

 

Text suport ”La Medeleni”, după Ionel Teodoreanu (Editura Art, Cleopatra Mihăilescu, Tudor 

Pițilă, cls a III-a) 

          

1. Răspudeți la întrebări (în propoziții): 

• Care sunt personajele întâmplării? 

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

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

• Unde și când se petrece întâmplarea? 

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

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

• Cu ce se juca Dănuț? 

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

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

• Ce fac copiii din sat? 

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

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

• Cine a sosit cu trenul? 

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

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

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

• Ce a văzut Monica de o parte și de alta a drumului? 

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

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

• Ce își închipuia Dănuț că este? 

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

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

• Ce puteri ascunse avea el? 
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........................................................................................................................................................................

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

 

• Ce se găsea în ”sacul” fermecat al lui Dănuț? 

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

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

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

 

2. a depăna ața- a desfășura 

”a depăna amintiri”-a-și aduce aminte și povesti unele întâmplări 

a se codi-a ezita să facă ceva 

 

Alcătuiți propoziții cu  aceste cuvinte, expresii. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 

3.Explicați afirmația: ”Dănuț își dezmierdă fruntea ca pe un dar”. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

4.Identifică trăsăturile fizice și sufletești ale celor trei copii. 

 

Dănuț:………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………..……………………… 

Monica:……………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………….. 

Olguța………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………….. 

 

5. Redactează un text în care să descrii unul dintre cele trei personaje, ținând cont de 

înfățișare, însușirile sale sufletești, limbaj, comportament, îmbrăcăminte. Relatează faptele 

personajului ales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................  
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Fișă de lucru 

Text suport ”Tomi”, după Adrian Oprescu 

 (Editura Art, Cleopatra Mihăilescu, Tudor Pițilă, cls a III-a) 

Prof. înv. Corodeanu Lavinia 

C.N. ”Mihai Eminescu”, Oradea 

 

1. Alcătuiește  propoziții cu ajutorul cuvintelor, expresiilor: hățiș, se întețea, istovit, tragere 

de inimă, iute în mișcări,  

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Scrie enunțuri în care cuvântul ”iute”să aibă sensuri diferite! 

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

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

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

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

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

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

 

3. Identificați mesajul textului! 

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

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

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

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

................................................................................... 
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4. Descrie-l pe Tomi! Precizează trăsăturile sale!  

Utilizează informațiile pe care ți le oferă textul citit! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. Analizează din următoarea propoziție părțile de vorbire studiate: 

 

Cățelușul Tomi alerga prin curtea înverzită. 

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

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

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

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

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

............................................................ 
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Știați că ? 

-Câinii trăiesc în medie cincisprezece ani, iar cei de la oraș trăiesc în medie cu 3 ani mai mult față 

de cei de la țară. Cel mai bătrân câine din lume a trăit până la vârsta de 29 de ani și cinci luni –  un 

Queensland pe nume Bluey. 

-Câinii dalmațieni nu se nasc cu pete. Acestea apar pe parcursul vieții. 

-Cel mai rapid câine este ogarul care poate atinge viteza de 67 de km pe oră.  

-Amprenta nasului unui câine este unică, precum amprenta degetului la om, și ajută la identificarea 

acestora.  

     Câinele din rasa Basenji e singurul care nu poate lătra. 

 

 

 

Ogar 
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Fișă de lucru 

Text suport ”Povestea melcului  fără casă”, după Adina Popescu ( Editura Art, Cleopatra 

Mihăilescu, Tudor Pițilă, cls a III-a) 

Prof. înv. Corodeanu Lavinia 

C.N. ”Mihai Eminescu”, Oradea 

 

Povestea melcului fără casă 

după Adina Popescu 

 

   Adina Popescu(n. 10 septembrie, 1978,  București ) este o autoare de cărţi pentru copii. Dintre 

lucrările sale amintim ,, Doar un zbor în jurul lumii " (1999) ,  ,, Miriapodul hoinar și alte povești 

" ,  ,,Mari povești românești pe înțelesul celor mici " ,  ,,Aventurile lui Doxi în benzi desenate " . 

 

1.Unește cuvintele care au sens asemănător : 

     făptură     a (se) oglindi     spinare    a(se)cățăra     a decide    ascensiune 

 

     spate       a se urca         ființă    a hotărî        a( se) reflecta       urcuș 

 

2. În text ,, necuvântătoarelor " li se atribuie însușiri omenești (calități și defecte ).  Identifică 

însușirile care se potrivesc fiecărui personaj ! 

 

 

Melcul  Bobiță: 

 

 

Veverița: 

 

 

Cârtița: 
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3.Ce a învățat Bobiță din aventurile sale?  

 

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

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

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

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

4.Desenează-i melcului Bobiță o cochilie pentru a-l face fericit! Poți folosi modelul din imagine! 
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Fișă de lucru 

Prof. înv. Corodeanu Lavinia 

C.N. ”Mihai Eminescu”, Oradea 

 

Curiozități despre melci 

 

 Ştiaţi  că... 

-În lume există câteva mii de specii de melci! Unele ajung să cântărească până la câteva kilograme, în 

timp ce altele, sunt extrem de mici. 

-Cei mai mari melci din lume trăiesc in California, această specie putând ajunge până la 6 kilograme. Cam 

jumătate din numărul speciilor trăiesc în apă dulce sau sărată, dar există și melci de uscat. 

- Melcul este cea mai tăcută și mai singuratică ființă cunoscută pe lume. Nu are organ auditiv și nu scoate 

nici un fel de sunet. 

-Este în stare să se retragă în cochilia lui și să stea astfel, pentru timp îndelungat, chiar luni de zile, în care 

nu bea și nu mănâncă. 

-Chiar dacă cea mai mare parte a speciilor de melci își poarta casa în spinare, se cunosc și melci fără 

cochilie. Aceștia, când vor să se retragă din fata vreunei primejdii sau când vor să doarmă, iau forma unui 

covrig. 

-Secretia cleioasă produsă de melci lipește atât de tare încât mai ușor spargi cochilia decât pojghita subțire 

pe care o întinde la intrare. Cu ajutorul acestui clei, melcul poate repara, în mod rapid, orice stricăciune 

pe care ar suferi-o cochilia. 

-Chiar daca se deplaseaza cu viteza extrem de mică, melcul nu este cea mai înceată ființă de pe lume. 

Aceasta este steaua de mare. În schimb, melcul este renumit pentru faptul ca poate să târască dupa sine o 

greutate de 30 de ori mai mare decat propria-i greutate și poate trece, fără să se taie, peste lama celui mai 

ascuțit brici sau bisturiu, fără a suferi nici o tăietură. 

-Melcul bea apa, însă umezeala se absoarbe prin tot corpul. Acesta cosnumă o cantitate de apă egală cu 

de doua ori greutatea sa, în fiecare zi. Melcul de grădina are un singur dinte pe falca superioară, în timp 

ce pe partea inferioară are aproximativ 14.200 dinti, fiind un adevărat record mondial în acest sens. 

https://www.editorialweb.ro/curiozitati-si-recorduri-ale-melcului/ 

 

 

https://www.editorialweb.ro/curiozitati-si-recorduri-ale-melcului/
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Completează spațiile goale cu informațiile desprinse din text! 

-Unii melci sunt foarte…….., iar alții ajung la câteva……………… 

-Cei mai mari melci trăiesc în………………………………. 

-Melcul nu are organ…………, fiind cea mai…………și ……………..ființă din lume. 

-Ei pot să nu ………………….și să bea timp………………..Melcii care nu au cochilie, în fața primejdiei 

…………………………………….. 

-Secreția cleioasă, produsă de melci, este …………………, cu ajutorul ei melcul putând repara orice 

…………………………a cochiliei. 

-Melcul nu este………………………...ființă, aceasta fiind steaua de mare. 

-El poate târî după sine o greutate de …….de ori mai mare decât greutatea  sa. 
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NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 100 

                                                                P.I.P. Totoian Monica Iulia 

                               Școala Gimnaială Ciugud-Ciugud/Jud.Alba 

 

1.Identifică  numerele  care  s-au  format : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colorează  numărul  format  din  zeci  întregi care  este cel  mai  apropiat  de numărul  dat : 

 

 

 

 

 

3. Aşează  cărţile  în  ordine  crescătoare, apoi  descrescătoare :  

 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

Z U Z U Z U Z U Z U Z U Z U 

2 0 23 3 0 

5 0 59 6 0 

7 0 78 8 0 

6 0 64 7 0 

4 0 41 5 0 

6 0 67 7 0 

14 9 23 52 48 50 77 13 31 
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4. Colorează : 

     a) cu  roşu  numărul  mai  mare : 

 

     b) cu  verde  numărul  mai  mic: 

 

 

      c) cu  albastru  numărul  cel  mai  mic : 

      

 

42 24 17 38 98 81 32 48 57

 

23 42 59 26 14 74 43 

78 54 32 52 14 9 18 16 86

 

49 25 29 10 43 88 98 

20 60 40 100 36 8 38 31 14 7 42 97 
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Probă de examinare a lexiei 

 
Prof. logoped Cândea Adriana 

Școala Gimnazială Specială - C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca 
 

1. Citeşte următoarele litere: A; F; G; H; K; P; I; O; U 

2. Citeşte următoarele grupuri de litere: AC; CA; SA; MA; DA; CRA; ARC; PAR; RAP; PRA 

3. Citeşte următoarele cuvinte: pantă; chenar; cercel; gheară; oaie; ceară; steag; geantă 

4. Citeşte următorul text: 

Fram a adulmecat cu interes aerul rece de la pol. Cât îi dusese dorul! Cât se gândise la întinderile 

reci de zăpadă, la banchizele uriaşe. Şi acum era aici, în locul unde se născuse! Aproape că nu-i venea să 

creadă. Deodată urechea lui fină prinse un scârţâit în depărtare. Văzu venind domol un alt urs alb. Bucuros 

îi ieşi în întâmpinare. 

 

 Examinarea citirii 
 

Nume şi prenume: 

Data: 

Şcoala: 

Clasa: 

 

Greşeli în denumirea literelor alfabetului: 

Greşeli în citirea grupurilor de litere: 

Greşeli în citirea cuvintelor: 

Greşeli care apar în citirea unui fragment: 

  Număr cuvinte citite: 

  Număr cuvinte greşite: 

   Omisiuni 

   Substituiri 

   Adăugiri 

   Inversiuni 

   Opriri 

   Confuzii de sunete 

   Confuzii de cuvinte 

   Deformări de cuvinte 

   Reluări 

   Repetări 

   Greşeli de punctuaţie 

   Greşeli de orientare 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 

235 
 

Proba de examinare a grafiei 
 

1. Scrie după dictare următoarele litere: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Scrie după dictare următoarele silabe: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Scrie după dictare cuvintele: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

4. Scrie după dictare fraza: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Transcrie textul: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Aşează cuvintele de mai jos în ordine pentru a forma o propoziţie: 

venit, a, primăvara 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. Inlocuieşte prima literă cu altele pentru a obţine noi cuvinte: 

                                                 Cere 

                                                __ere 

                                                __ere 

 

8. Găseşte cuvintele cu înţeles identic şi uneşte-le cu o linie: 

               frumos                   scund 
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               rău                         neascultător 

               mic                        drăguţ 

 

 

 

 

9. Desparte cuvintele în silabe: pădure, soare, paraşută. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

10. Subliniză cuvântul corect: 

bomboane, bonboane 

cumpăr, cunpăr 
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Fişă de observaţii 

Examinarea scrisului 
 

Nume şi prenume: 

Data: 

Şcoala: 

Clasa: 

 

Ritmul scrierii: 

 Rapid 

 Lent 

 Forma literelor: 

 Părţile lor componente sunt trase –cu precipitare 

         -cu presiune insuficientă 

         -cu presiune excesivă 

Nu se respectă linia orizontală în scriere 

Poziţia incorectă-a corpului 

     -a mâinii 

     -a foii 

Ţinerea incorectă a stiloului 

Lateralitate 

Tipuri de greşeli: 

1. la dictare litere-omisiuni 

      -adăugiri 

      -substituiri 

      -inversări 

      -repetări 

 

      2. la dictare silabe-omisiuni                                -omisiuni 

      -adăugiri                                  -adăugiri 

      -substituiri      de litere           -substituiri   de silabe                   

      -inversări                                 -inversări 

      -repetări                                   -repetări 

 

  3. la dictare cuvinte-omisiuni                                -omisiuni 

      -adăugiri                                  -adăugiri 

      -substituiri      de litere           -substituiri   de silabe                   

      -inversări                                 -inversări 

      -repetări                                   -repetări 

 

      -omisiuni 

      -adăugiri 

      -substituiri     de cuvinte 

      -inversări 

      -repetări 

      -deformări 
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     4. la dictare frază-omisiuni                                   -omisiuni 

      -adăugiri                                  -adăugiri 

      -substituiri      de litere           -substituiri   de silabe                   

      -inversări                                 -inversări 

      -repetări                                   -repetări 

 

      -omisiuni 

      -adăugiri 

      -substituiri     de cuvinte 

      -inversări 

      -repetări 

      -deformări 

 

    5. la transcriere     -omisiuni                                 -omisiuni 

      -adăugiri                                  -adăugiri 

      -substituiri      de litere           -substituiri   de silabe                   

      -inversări                                 -inversări 

      -repetări                                   -repetări 

 

      -omisiuni 

      -adăugiri 

      -substituiri     de cuvinte 

      -inversări 

      -repetări 

      -deformări 

 

6. la nivelul grupurilor de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

7. greşeli ortografice: ortograme de tipul: l-a, s-a, s-au, ne-am 

8. incapacitate de analiză şi sinteză fonetică a propoziţiei 

9. incapacitate de analiză şi sinteză fonetică a cuvântului 

10. nu depistează cuvinte cu acelaşi înţeles 

11. greşeli la despărţirea în silabe 

12. greşeli la scrierea cuvintelor cu „m” şi „n” 
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RED 

Harlea Ana Maria 

Gradinita 252, Sector 1, Bucuresti 

https://learningapps.org/display?v=p4dawxf1321 

In cadrul saptamanii de evaluare am creat un joc de evaluare a cunostintelor legate de 

anotimpuri. (Domeniul Stiinte, Cunoasterea Mediului). 

Jocul este un exercitiu de tip Group puzzle, creat pe platforma Learningapps. Pentru 

a crea un astfel de exercitiu, trebuie sa urmati cativa pasi simpli: 

1. Accesati site-ul http://learningapps.org 

 

2. Creati-va un cont apasand pe butonul Register new account 

 

3. Pentru a crea aplicatia, selectati unealta Group Puzzle si dati click pe Create New 

Application 

https://learningapps.org/display?v=p4dawxf1321
http://learningapps.org/
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4. Pentru a crea aplicatia trebuie sa completati: titlul jocului, fundalul, sarcina jocului. Jocul este unul 

de clasificare si poate contine pana la 6 categorii, la fiecare categorie puteti adauga cate elemente 

doriti. Elementele vor fi amestecate si distribuite pe table de joc, aleatoriu, sub forma unui puzzle. 

Puteti introduce text sau imagini, de aceea, acest exercitiu este usor de folosit si de catre prescolari. 

 

5. Dupa ce ati introdus continuturile, apasati pe butonul Save app, care va incheia editarea. Acum 

puteti vedea jocul, asa cum va fi el vazut de elevi. 

6. Puteti distribui aplicatia ca weblink, link QR sau html. Copiati link-ul si il trimiteti elevilor. 

 

Succes! 
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Grade: 9th 

Level : A2 

Upper-intermediate 

Test paper 

prof. Adriana Brebenel 

Colegiul Tehnic Henri Coanda,Timisoara, Timis 

1. Choose the correct word :  

 

It was a formidable list and by now Mrs Phelps was filled with wonder and excitement, 

but it was probably a good thing that she did not allow herself to be completely carried away 

by it all. Almost anyone else witnessing the achievements of this small child would have been 

tempted to make a great fuss and shout the news all over the village and beyond, but not so Mrs 

Phelps. She was someone who minded her own business and had long since discovered it was 

seldom worthwhile to interfere with other people's children. 

 "Mr Hemingway says a lot of things I don't………………(1)," Matilda said to her. 

"Especially about men and ……………..(2). But I loved it all the same. The way he tells it I 

feel I am ……………(3)there on the spot watching it all happen." 

''A fine writer will always make you feel that," Mrs Phelps said. "And don't …………..(4)about 

the bits you can't understand. Sit back and allow the words to wash around you, like……..(5)." 

1. 

A. Understand         B. laugh               C. See 

2.  A. animals            B. women           C. things 

3. A.  sad                   B. sorry               C. Right 

4. A. Worry               B. say                  C. mind    

5. A.  fruits                B. music             C. Storm 

 

2. Complete the sentences with the correct form of the word given in capitals : 
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6th Grade 

Level: A2 

Around town 

1. Draw a picture of your town : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Answer the following questions: 

1. Where is your house? 

2. Where is the school? 

3. Where is the church? 

4. Where does your friend live?  

5. Where is the cinema?  

 

3. Describe the following image using prepositions of place : 
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https://www.avenzamaps.com/maps/104226/timisoara 
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 EVALUARE 

Unitatea de învăţare DUMNEZEU ESTE IZVORUL VIEȚII 

Clasa a III- a 

Prof. Iacob Valeria 

Colegiul Economic ,,Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş 

  

                             

I.Completează spaţiile libere cu următoarele cuvinte: Dumnezeu, trup, oameni, suflet. 

1. Dumnezeu i-a binecuvântat pe primii  să crească și să se înmulțească, pentru a stăpâni 

pământul. 

2. Pentru darul vieții, oamenii trebuie să-I mulțumească lui . 

3. Omul este alcătuit din  și . 

II.Desenele alăturate te pot ajuta să 

completezi versurile: 

Câte  sunt pe cer, 

Câte  cresc și pier         ,                             

Câte  sunt pe câmpii, 

Și câți  sunt în vii; 

Câți pești mici sunt într-un râu,  

Câte  sunt de grâu, 

Câți fulgi cad iarna din nori, 

De atâtea mii de ori 

Doamne, Ție-Ți mulțumim, 

Pentru toate, Te iubim! 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Clasa a III- a 

Unitatea de învăţare DUMNEZEU ESTE IZVORUL VIEȚII 

Prof. Iacob Valeria 

Colegiul Economic ,,Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş 

 

Recunoaște icoana! 

1. În care icoană este reprezentată scena Deisis? 

A.   ?     

B. ?     
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FIŞĂ DE LUCRU 

Clasa a III- a 

Unitatea de învăţare DUMNEZEU ESTE IZVORUL VIEȚII 

Prof. Iacob Valeria 

Colegiul Economic ,,Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş 

 

 

 

Alcătuieşte un enunţ folosind cuvintele de mai jos:  

 

natura      Omul      să ocrotească      este chemat      viața.      și    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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FIŞĂ DE LUCRU 

Clasa  a III- a 

Unitatea de învăţare: DUMNEZEU ESTE IZVORUL VIEŢII 

 

Prof. IACOB VALERIA 

Colegiul Economic ,,Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş 

 

Rezolvă rebusul următor. Vei descoperi o însuşire importantă pe care Dumnezeu a dăruit-

o acestei lumi, pentru a ne ridica gândurile spre El. 

 

1. Floare de apă, simbol al curăţiei 

2. Cântă în serile de vară. 

3. Luminătorul de noapte. 

4. Arbore. 

5. Cu aripi mari, frumos colorate. 

6. Cel care ne luminează ziua. 

7. Sunt minunate pe cerul nopţii. 

8. Se avântă până la nori. 

9. Lăcaşul Creatorului. 

 

 

                                                                     A 

                                            

                                   

 

 

     

                

                                                                     B         

 

 

 

 

 

 

 

1. 
2. 

 
 

      

       

3.      

4. 
5. 

    

       

6.      

7.       

8. 
9. 
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                 FIŞĂ DE LUCRU 

Clasa  a III- a 

Unitatea de învăţare: NAŞTEREA ŞI BOTEZUL DOMNULUI 

Prof. IACOB VALERIA 

Colegiul Economic ,,Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş 

 

 

     Alcătuieşte un enunţ folosind cuvintele de mai jos:    

                 Botezul Domnului      Teofanie,      S-a arătat      atunci      Sfânta 

Treime.      deoarece      se mai numește                       
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Test de antrenament pentru Examenul de Bacalaureat – Istorie 

 

Prof. Praporgescu Sergiu 

Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

SUBIECTUL I         (30 de 

puncte)    

 Citiți, cu atenție, sursele de mai jos: 

A. „Adevărata vocație a scriitorilor boieri era gîndirea politică. Aceștia au elaborat 

proiecte de reformă constituțională și administrativă de mare originalitate, dar n-au făcut nici o 

încercare să-și ascundă prejudecățile de clasă și și-au rezervat exercitarea puterii. Erau convinși 

că monarhia este cea mai potrivită formă de guvernământ pentru Principate […]. Nu puteau 

însă cădea de acord asupra tipului exact de monarhie care ar fi fost cel mai avantajos în epoca 

nouă.  

Mulți boieri preferau monarhia constituțională, prin care înțelegeau pur și simplu un 

stat boieresc. Marii boieri, în mod special, preferau această formă, întrucât erau siguri că le va 

da posibilitatea să-și extindă propria putere și să o limiteze pe cea a domnitorului […]. 

Caracteristic în acest sens a fost un program de acțiune întocmit la Iași în 1782, intitulat Unirea 

boierilor pământeni.” 

(Keith Hitchins, Românii. 1774-1866) 

B. „După evenimentele din 1821, boierii munteni refugiați la Brașov se adresau țarului 

Rusiei, în scopul îndreptării stării de lucruri, solicitând reorganizarea Țării Românești, printr-

un memoriu în 23 de puncte […]. Exasperați de excesele monarhiei de tip oriental, întruchipată 

în Principatele Române de fanarioți, boierii români nu mai doreau nici un fel de domnie, căci 

sistemul politic îi întreținea și determina trăsăturile despotice, foarte păgubitoare chiar și pentru 

marii boieri, aflați, ei și averile lor, la discreția bunului plac al domnitorului.” 

(Anastasie Iordache, Principatele Romțne în epoca modernă) 

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți secolul la care se referă evenimentele menționate în sursa B.  2 puncte 

2. Precizați, din sursa A, un program de acțiune al boierilor.   2 puncte 

3. Menționați două spații istorice precizate în sursele A și B.  6 puncte  

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține monarhia 

constituțională ca formă de guvernământ.     3 puncte 
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5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa B, precizând 

rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).    

 7 puncte  

6. Prezentați alte două acțiuni ale românilor care au contribuit la modernizarea spațiului 

românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în afara celor la care se referă sursele A și 

B. 6 puncte 

7. Menționați o caracteristică a proiectelor de modernizare din spațiul românesc, din sec. al 

XVIII-lea.            

 4 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea        (30 de 

puncte) 

 Citiți, cu atenție, sursa de mai jos:  

 „Transformarea regimului pluralist autoritar, pe care Mussolini îl instaurase [În Italia] 

după Marșul asupra Romei, într-o dictatură totalitară […] datează […] din anii1925-1926. […] 

Monarhia este susținută, dar regele […] este constrâns doar la rolul de reprezentare. Senatul 

este menținut și el doar pentru a se putea exploata referința la antica instituție romană și pentru 

a cruța fosta clasă conducătoare, dar chiar dacă membrii acestei înalte adunări sunt încărcați de 

oameni din partea regimului, ei nu au nicio putere concretă. Camera Deputaților este aleasă în 

condiții care o fac să depindă strict de partid. […] Esența puterii aparține în fapt Ducelui 

[Mussolini]. În principiu, acesta nu dă socoteală decât în fața regelui și are mari atribuții 

economice în calitate de ministru al corporațiilor și militare ca șef suprem al armatei. El 

numește și revocă miniștrii care nu sunt decât simpli executanți și poate legifera prin decret-

lege fără control parlamentar. […] Partidul unic are drept misiune înregimentarea și 

supravegherea populației […]. El participă la menținerea ordinii cu ajutorul miliției […]. La 

această dată [1940], însuși Partidul Național Fascist numără 3 milioane de membri.” 

(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) 

 Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți partidul precizat în sursa dată.       2 puncte 

2. Precizați, pe baza sursei date, o caracteristică a Camerei Deputaților.   2 puncte 

3. Menționați un regim politic și un spațiu istoric, la care se referă sursa dată.  6 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la Senat.               6 puncte 
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5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la atribuțiile lui Mussolini în 

stat, susținându-l cu două informații selectate din sursă.     10 puncte 

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia practicile politice 

democratice reprezintă o caracteristică a Europei secolului al XX-lea. (Se puncteză prezentarea 

unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)  

4 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea        (30de puncte) 

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre viziunea istoricilor români din 

secolele al XIX-lea și al XX-lea despre romanitatea românilor, având în vedere: 

- prezentarea unui fapt istoric din secolelel II-VII, care a contribuit la etnogeneza 

românească; 

- menționarea unei cauze care a transformat cercetarea științifică referitoare la formarea 

poporului român și a limbii române într-o problemă controversată și a unei consecințe a acestei 

transformări; 

- menționarea numelui a doi istorici români din secolul al XIX-lea care au studiat 

problema formării poporului român și a limbii române; 

- precizarea unei deosebiri între două poziții cu privire la romanitatea românilor 

formulate de istoricii români din secolul al XX-lea; 

- formularea unui punct de vedere referitor la părerile istoricilor din secolele al XIX-lea 

și al XX-lea despre romanitatea românilor și suținerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 

evidențierea relației cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt 

istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea 

succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu 

precizată.  

 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Fișă de lucru 

                                                                              Prof. Mirea Mariana                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                              Școala Gimnazială ,,Traian”, Craiova  

                                                                               Literele H, h                   

1. Încercuiește cu verde litera H și cu portocaliu litera h:  

   H  M N  A  H  S  R  F  H  Ă  G  a f  ă  u  h n  d  h  m  d  n  h  r 

2. Reprezintă grafic cuvintele. Colorează cercul corespunzător sunetului s. 

                                                                      

 

 

 

3. Transcrie cu litere mari de tipar:  

    hotel -  ______________    hamac  -  ______________     halat  -  

_______________ 

 

    horn - ______________      horă - ______________         hanorac - 

________________ 

 

4. Colorează  literele care formeză cuvântul  hipopotam. 
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5. Descoperă cuvintele ascunse pe aripile fluturasilor, apoi scrie-le cu litere mari de tipar: 

    

      ________________    _______________            ________________  _______________         

________________ 

 

 

 
6. Numerotează cuvintele pentru a le ordona într-o propozitie. Scrie propoziția. 

 

 

 

                                 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

 

 Mi 

 

hai 

 

pă  har mac 

 

 ha  va 

 

 
hal 
 

 lat 

 

ha 

 

      FOARTE    ESTE    MIHAI     HARNIC 
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FIȘĂ  

                                                                                                   Mirea Mariana 

                                                                                                   Școala Gimnazială  ,, Traian” Craiova 

Literele B, b 

1. Încercuiește cu portocaliu litera B și cu verde litera b:  

 R  B  P  L  S  Ă  Î  B  I  M  B  E  D  e  a  d  p  b  n  e  b  o  d  b  i  p 

2. Colorează cercul corespunzător sunetului b. 

                                                            

 

3. Denumeşte imaginile şi scrie cuvintele cu litere mari de tipar: 

 

 

 

 

 

     

 

4. Citește cuvintele, apoi colorează căsuţa care indică numărul de silabe: 

 burete        vorbe     bucurie  bec               Benone 

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

 

 

5. Realizează corespondenţa între cuvânt şi  imagine: 

 

          pă-lă-ri-e                                                                cuib 

          câi-ne                                                                      bec 

          ta-blă                                                                    le-bă-dă 

                   u-me-raș                                                                  ro-bot     

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

255 
 

FIȘĂ DE RECAPITULARE- EUROPA 

 

Prof.Înv.Primar, Vidican Loredana 

Școala Gimnazială Nr 1 Uileacu De Beiuș 

 

I.Completați următorul rebus: 

 

   

 

  1.Munții,dealurile,podișurile,câmpiile 

sunt forme de………………………… 

  2.Fluviul care traversează țara noastră 

este…………………………………… 

 

 

  3.Capitala țării noastre este………………………………………………. 

  4.Dacii au purtat două mari războaie cu…………………………… 

  5.În țara noastră se întind Munții …………………………………… 

  6.Cea mai iubită regină a României este Regina………………………… 

  II.Cuvântul obținut pe verticala evidențiată este……………………………. 

  III.Completați textul: 

 Mările și oceanele care mărginesc continentul Europa                

sunt……………………………………………………………………………………………………

…..Cele mai importante fluvii care străbat Europa  

sunt……………………………………………………………………..,iar cei mai înalți munți din 

Europa sunt…………………………… 

  IV.Alcătuiți o propoziție în care cuvântul obținut pe verticala evidențiată sa fie subiect. 

 V.Pornind de la cuvântul obținut pe verticala evidențiată,creați un cvintet! 
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Activitate de lucru 

Cadru didactic: Înv. Iordache  Gabriela Carmen 

Școala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad 

                                                     

Povestea lui Nemo 

             Nemo era un peştişor zburdalnic şi cu poftă de viaţă. Chiar dacă era orfan de mamă, trăia 

fericit  şi fără de griji, alături de tatăl său, Marlin.  

Într-o zi, viaţa i s-a schimbat. Veniseră scafandrii să cerceteze oceanul. A fost prins cu uşurinţă. 

Se zbătu în zadar.  Tatăl său a privit neputincios toată scena. El fusese doar fotografiat. Barca  porni şi 

dispăru  în largul oceanului. Îndurerat, Marlin plecă  în căutarea fiul său.                                                                                                                                                                                                    

.        Obosit şi speriat,  Nemo   închise ochii şi adormi. A doua zi, se trezi într-un acvariu, la  un 

cabinet stomatologic din Sidney. Îşi făcu prieteni pe locatarii acvariului. Nici ei nu doreau o astfel de 

soartă. Iubeau adâncimile albastre ale oceanului. Au plănuit să evadeze. Planul le-a reuşit şi s-au 

văzut liberi. 

          Nemo aflase, mai înainte, de la un pelican bătrân şi bun la suflet, că tatăl său  era prin 

apropiere . Porni fericit şi nerăbdător să îl caute. Întreba mereu pe toţi cei din jurul său: 

- Nu mi-aţi văzut cumva tatăl?   

1. Răspunde la următoarele întrebări?  

     a) Cum se numea tatăl lui Nemo?  

     

…………………………………………………………………………………………………………

……….. 

     b) Unde se trezi Nemo? 

      

…………………………………………………………………………………………………………

………. 

     c) Ce au plănuit vieţuitoarele acvariului? 

      

…………………………………………………………………………………………………………

………. 

     d) De la cine a aflat Nemo că tatăl său era prin apropiere? 
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…………………………………………………………………………………………………………

………. 

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:                                    3. Realizează legătura între cuvintele cu 

sens opus: 

    zburdalnic interoga întreabă                                      urau 

    obişnuită destin obosit tânăr 

    în zadar normală  iubeau

 depărtare 

    soartă degeaba bătrân

 odihnit 

    întreba jucăuş apropiere

 răspund 

4. Desparte în silabe cuvintele: 

     peştişor -……………………   albastre -…………………………    stomatologic -

……………………… 

     acvariu -…………………….   adâncimile -……………………….    nerăbdător -

……………………… 

5. Eu spun  una, tu scrii multe! 

    ocean -……………….    plasă -…………………….    jucăuş -…………………….    acvariu -

…………… 

    cabinet -………………   soartă -…………………   adâncime -………………….   suflet -

……………….. 

6. Alintă cuvintele: 

    barcă -………………….   vapor -…………………..   peşte -…………………   suflet -

………………                                    

    bătrân -…………………   tată -…………………….   suflet -………………...   tânăr -

……………… 

7. Formulează patru propoziţii în care să foloseşti şi cuvintele: rechin, barcă, stomatolog, ocean. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

8. Pune în ordine momentele din textul citit: 

(….) Scafandrii cercetau  oceanul.  

(….) Nemo se trezi într-un acvariu.   

(….) Vieţuitoarele din acvariu au evadat.   

(….) Nemo porni în căutarea tatălui său. 

       

9. Dă viață imaginii!
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MATEMATICA 

MODEL EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 

Test propus de prof. Carmen Delcea 

Colegiul Național „ Mihai Eminescu” Buzău 

 

SUBIECTUL I – Incercuiți litera corespunzatoare răspunsului corect. ( 30 de puncte ) 

 

1. Suma divizorilor naturali ai numarului 24 este: 

 

a) 7  b) 5  c) 40  d) 60 

 

2. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile medii înregistrate într-o săptămana a lunii 

decembrie. 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Temperatura 

(℃) 

2  -2 1 0 3 -4 4 

 

Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură medie înregistrată este: 

a) 7  b) 8  c) 9  d) 0 

 

3. 40% din 1500 este: 

a) 60  b) 600  c) 120  d) 400 

 

4. Dintre următoarele seturi de numere, cel care conține numai numere divizibile cu 4 este: 

a) 2; 4; 6; 8; b) 4; 12; 20; 28; c) 8; 10; 12; 14; d) 4; 14; 24; 34;  

 

 

5. Patru elevi calculeaza media geometrică a numerelor 𝑎 = √12 + 2√2   𝑠𝑖    

𝑏 =
2

√3+√2
    si obțin rezultatele înregistrate în tabelul următor: 

 

Sorin Florin Dorin Alin 

√2 2 √3 3 
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Dintre cei patru elevi, cel care a obținut rezultatul corect este: 

a) Sorin  b) Florin  c) Dorin  d) Alin 

 

6. Aurel împarte colegilor cu ocazia zilei de naștere bomboane. Din cele 40 de bomboane pe care 

le avea îi rămân un sfert. Aurel afirmă: “Am dat colegilor 10 bomboane”. Afirmația lui Aurel 

este: 

a) Adevarată  b) Falsă 

 

SUBIECTUL II – Incercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 de puncte ) 

1. În figura alăturată, dreptele paralele AB și CD sunt tăiate de secanta IJ în punctele E, respectiv 

F. Unghiurile  CFE și BEF sunt: 

a) alterne interne b) alterne externe c) corespondente d) complementare 

 

 

 

 

2. În figura alăturată, unghiul BOC reprezintă un compas și are măsura 41°. Bisectoarea acestui 

unghi formează cu laturile sale, unghiuri de: 

a) 20°   b) 21°  c) 20°30′ d) 42°  

3. În figura alăturată, triunghiul ABC este dreptunghic în A, iar măsura unghiului B este de 30°. 

Fie M – mijlocul lui BC. Dacă BC= 16 cm, atunci perimetrul ∆𝐴𝐶𝑀 este de: 

a) 48 cm  b) 32 cm  c) 24 cm  d) 16 cm 
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4. În figura alăturată este reprezentat un ornament sub forma rombului ABCD, cu AB =16 cm. 

Dacă măsura unghiului BAD este de 30°, atunci aria rombului este de: 

a) 128 𝑐𝑚2  b) 64 𝑐𝑚2  c) 256 𝑐𝑚2  d) 192 𝑐𝑚2 

 

 

5.   Un cerc are diametrul de 10 cm. Aria discului este de: 

 a) 100π cm2 ;           b) 25π cm2 ;      c) 20π cm2;d) 36π cm2 .          

 

 

6. Se consideră cubul ABCDEFGH. Măsura unghiului dintre dreptele AH și  EB este de: 

a)  90°  b) 45°  c)60  d) 30°  

 

 

SUBIECTUL III –Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte ) 

1. Trei numere rationale sunt direct proporționale cu numerele 7, 11 și 15. Media arimetică dintre 

primul și al doilea număr este cu 3 mai mica decât al treilea număr. 

(2p)  a) Verificați dacă  𝑎 + 𝑏 = 1,2 ∙ 𝑐 

(3p) b) Determinați cele trei numere. 
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2. Împărțind un număr natural n, pe rând la 6, 8 și 10,  obținem de fiecare dată, restul 3 și câturi 

nenule.  

(2p) a) Verificați dacă n poate fi egal cu 243; 

(3p) b) Determinați cel mai mic număr natural n (nenul) cu proprietatea dată. 

 

 

3. Fie expresia𝐸(𝑥) = (2𝑥 + 1)2 − (𝑥 + 1)2 + (𝑥 − 2)(𝑥 + 2) − 3𝑥2 + 14 

(2p) a) Arătați că 𝐸(𝑥) =  𝑥2 + 2𝑥 + 10 

(3p) b) Arătați că 𝐸(𝑎) > 0, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑙𝑢𝑖 𝑎. 

 

4. În figura alăturată, triunghiul MNP este isoscel, cu MN=MP și măsura unghiului NMP egală 

cu 36°. Punctul 𝑇 ∈ 𝑀𝑃, 𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙 î𝑛𝑐â𝑡 [𝑁𝑇 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑀𝑁𝑃. 

 

(2p) a) Demonstrați că triunghiul TMN este isoscel; 

(3p) b) Arătați că 𝑃𝑁2 = 𝑃𝑀 ∙ 𝑃𝑇 

 

 

 

5.O grădină are forma unui trapez isoscel ABCD în care AB || CD , AB = 120 m,  AC ⊥ BC   și m(∢ 

B) = 600. Aflați : 

(3p) a) Perimetrul grădinii;   

  (2p) b) Aria grădinii. 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

263 
 

6.Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată, cu muchia bazei AB=12 cm. Fie VO ⊥ (ABCD), unde 

O este centrul bazei ABCD . Fie M – mijlocul laturii BC și P – mijlocul segmentului VM. Daca VM 

= 10 cm atunci: 

(3p) a) Aflati distanța de la P la planul (ABC);  

(2p) b) Demonstrați că OP este paralelă cu planul (VAD). 

 

 

SUCCES! 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

                                                            Anul şcolar 2020-2021 

Geografie-Clasa a- V-a 

            Prof. Cîmpean Carmen 

Școala Gimnazială,,GEO BOGZA”Bălan 

      

Numele şi prenumele elevului:    

Data susţinerii testului:    

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se 

acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

PARTEA I 

A. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:                                         20 puncte 

1. Soarele răsare în punctul cardinal: 

a. vest b. nord c. est d.sud 

2. România se învecinează în partea de sud-est cu: 

a. Ungaria b. Marea Neagră c. R.Moldova d. Bulgaria 

3. Este situat în partea de est a țării podișul : 

a. Moldovei b. Transilvaniei c. Getic d. Mehedinți 

4. Cămpiile sunt reprezentate pe hartă, cu culoarea: 

a. roşu b. galben c.verde d. 

albastru 5 Cel mai înalt vârf din Carpații Românești ( 2544m) este: 

a. Omu b. Moldoveanu c. Negoiu d. Bihor 

B. Completați spațiile punctate: 20puncte 

a) Capitala României este orașul ………….. 

b) Cea mai mare unitate de câmpie din România este……………….. 

c) Fluviul Dunărea izvorăște din munții…………………. 

d) Cel mai mare port maritim din România este……………….. 

e) Reședința judetului Harghita este orașul ……………. 

C. Notează, pe spaţiile libere, denumirea formelor de relief din imaginile A, B si C. Scrie 

câte un exemplu de astfel de forme din țara noastră. 12 puncte 
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A B C 

PARTEA a II-a 

1. Precizează, pe spaţiile libere, următoarele elemente ale orizontului local: 16 puncte 

a. numele localității natale și a  judeţului:    

b. numele unităţii de relief în care este situata localitatea:    

d. numele unui râu care trece prin localitatea voastra   

e. două oraşe din judeţul vostru:    

doua surse de poluare a mediului (naturii) din judeţul vostru:    

2. Pe harta de mai jos, sunt marcate, cu litere, ţările vecine cu România şi cu numere, 

unităţi de relief.                                                                                                22 puncte 

 

  

 

 

Scrieti, pe spaţiile libere: 

a. numele ţărilor vecine marcate cu literele A, B, C, D si E. 

A  

 B  

 C  

A 

B E 
5 

3 

2 

6 

C 4 
1 

D 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

266 
 

 D  

 E    

b. numele unităţilor de relief marcate cu numerele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. 

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6    

 

 

 
 

                                                                      SUCCES! 
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„ȘTIU SĂ NUMĂR!” 

Fișă de evaluare 

 Lucăcel Valeria  

Grădinița cu P.P. „Căsuța cu povești” Zalău 

Nivelul de vârstă: II (grupa mare) 

Tema anuală de studiu: Evaluare finală 

Domeniul experiențial: Știință 

Disciplina: Matematică 

Scopul: evaluarea unor cunoștințe și deprinderi matematice în urma parcurgerii unui ciclu de învățare 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

Comportamente: 

- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia; 

- Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător; 

- Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 

Obiective operaționale: 

- Să grupeze obiectele după formă, prin încercuire; 

- Să raporteze numărul de obiecte la cifra potrivită; 

- Să deseneze atâtea obiecte câte arată cifra; 

- Să indice vecinul mai mare și vecinul mai mic ai unor numere; 

- Să identifice locul obiectelor într-un șir dat (numeralul ordinal). 

Strategii didactice: 

- Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

- Mijloace didactice: fișe, creioane. 

Forma de organizare: individual 

Resurse temporale: 15 min. 

Bibliografie: Curriculum pentru educație timpurie 2019 

 

-Grupează prin încercuire elementele care au aceeași formă! 

-Trasează o linie de la grupele formate, la cifra corespunzătoare!
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-Desenează atâtea buline, câte indică cifra! 

-Încercuiește vecinul mai mare al lui 2 și vecinul mai mic al lui 8! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 6 4 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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-Colorează primul, al cincilea și ultimul obiect! 
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TESTE DE EVALUARE INIŢIALĂ  - Matematică 

Clasa a XI-a (M1) 

Prof. Cornelia Bășcău 

 Colegiul Economic “V. Madgearu”, Ploiești 
 

VARIANTA 1 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute 

PARTEA I   Completați spațiile punctate cu răspunsul corect  (30 de puncte) 

5p 1. Rezultatul calculului   36 6 6lg10 10 10+ +  este..  

5p 2. Valoarea expresiei    |3(1 − 𝑖) + 7𝑖| este ... 

5p 3. Calculând arcsin 0 arccos1 arctg 1+ + , obținem.... 

5p 4. Numărul de vectori determinați de 5 puncte distincte, necoliniare, este… 

5p 5. Probabilitatea ca, alegând un numar din mulțimea  numerelor de doua cifre, acesta sa 

fie un cub perfect este... 

5p 6. Fie triunghiul ABC,  cu A(1, 0), B(2, 3) si C(4, -3). Ecuația medianei din A este ... 

PARTEA a II-a    La următoarele probleme se cere rezolvarea detaliată      (60 de puncte) 

 1. 
Se consideră funcția 

1
: D , ( ) 3f f x x

x
→ = +  

5p  a) Aflați domeniul maxim de definiție al funcției. 

5p  b) Calculați : ( ) (1)f f . 

10p  
c) Rezolvați ecuația ( )

2 ( )
( ) 3 9

f x
f x x

x
− = + . 

10p  
d) Aflați termenul care nu îl conține pe x  în dezvoltarea binomială: 

9
1

3x
x

 
+ 

 
. 

 2.   Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuațiile: 

10p  a) 
22 5 2 2x x x− + = −  

10p  b)  2 3

27 27log 9log 4x x+ =  

10p  c) 2sin 2cos 2x x+ =  
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VARIANTA 2 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute 

PARTEA I   Completați spațiile punctate cu răspunsul corect  (30 de puncte) 

5p 1. Rezultatul calculului   33 4 6lg10 10 10+ +  este..  

5p 2. Valoarea expresiei    |3(1 + 𝑖) − 7𝑖| este ... 

5p 3. Calculând arccos0 arcsin1 tg1arcc+ + , obținem.... 

5p 4. Numărul de drepte determinate de 5 puncte distincte, necoliniare, este… 

5p 5. Probabilitatea ca, alegând un numar din mulțimea  numerelor de doua cifre, acesta 

să fie un multiplu de 11 este... 

5p 6. Fie triunghiul ABC,  cu A(1, 0), B(4, 3) si C(2, -3). Ecuația medianei din A este ... 

 

PARTEA a II-a    La următoarele probleme se cere rezolvarea detaliată      (60 de puncte) 

 1. 
Se consideră funcția 

3
: D , ( )f f x x

x
→ = +  

5p  e) Aflați domeniul maxim de definiție al funcției. 

5p  f) Calculați : ( ) (1)f f . 

10p  
g) Rezolvați ecuația ( )

2 3 ( )
( ) 3 9

f x
f x x

x
− = + . 

10p  
h) Aflați termenul care nu îl conține pe x  în dezvoltarea binomială: 

9
3

x
x

 
+ 

 

. 

 2.   Rezolvați, în mulțimea numerelor reale, ecuațiile: 

10p  a) 
22 8 6 3x x x− + = −  

10p  b)  2 3

27 27log 6log 3x x+ =  

10p  c) 2sin 3cos 3x x+ =  
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE  

VARIANTA 1 

 

Subiectul I (30 puncte) 

Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim 

prevăzut  în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. 

Nu se acordă punctaje intermediare. 

Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rezultate 
1106 5 

4


 20 

1

45
 y = 0 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 

Subiect II (60 puncte) 

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 

maxim corespunzător. 

Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

Nr. item Soluţie 
Punctaj 

acordat 

1. a) ( )0,D =   5p 

b) 
( ) ( )( )

25
(1) 1 (4)

2
f f f f f= = =  

5p 

c) 
( )

( ) ( )

2

2

2

1 1 1
3 3 3 9, 0,

1 1
9 6 3 3 9

9 9 1 0, , 1 0,

x x x x
x x x

x x x x
x x

x x x

   
+ − + = +     

   

+ + − − = +

=  =   = −  

 

2p 

 

5p 

3p 

d) 
9 9 0

1 9

1
9

02

6 3

6 1 9

1 1
(3 )

6 3 2268

k k

k k k

k

k k

T C x x x
x x

x x

k T C

− −

+

− −

+

   
=  =   

   

=

=  = =

 

5p 

 

2p 

3p 
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2. a) 

 )  )

2

2 2

2

2 5 2 2, 2

2 5 2 4 4

2 0

2 2, ; 1 2,

x x x x

x x x x

x x

x x

− + = − 

− + = − +

− − =

=   = −  

 

2p 

2p 

2p 

4p 

b) ( )
22 3

27 27

2

27

3
27

3 4 4

27

. . 0, log 3log

1 4
log 9 9 4 0 ,

3 3

1
log 27 3

3

4
log 27 3

3

C E x x x

not x t t t t

x x x

x x x− −

 =

 
=  + − =   − 

 

=  =  =

= −  =  =

 

3p 

5p 

 

1p 

1p 

c) 

 

2 2

2

sin 1 cos

cos 2cos 1 0

cos 1 2

x x

x x

x x k k

= −

− + =

=   

 

2p 

5p 

3p 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 

10 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

VARIANTA 2 

 

Subiectul I (30 puncte)Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 

punctajul maxim prevăzut  în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. 

Nu se acordă punctaje intermediare. 

Nr. Item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rezultate 
203 5 

5

4


 10 

1

10
 y = 0 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 

Subiect II (60 puncte) 

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 

maxim corespunzător. 

Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
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Nr. Item Soluţie 
Punctaj 

acordat 

1. a) ( )0,D =   5p 

b) 
( ) ( )( )

11
(1) 1 (4)

2
f f f f f= = =  

5p 

c) 
( )

( ) ( )

2

2

2

3 3 3
3 9, 0,

9 9
6 3 3 9

9 3 0, , 3 0,

x x x x
x x x

x x x x
x x

x x x

   
+ − + = +     

   

+ + − − = +

=  =   = −  

 

2p 

5p 

 

3p 

d) 
9 9 0

1 9

1
9

02

6 6

6 1 9

3 1
( )

6 3

k k

k k k

k

k k

T C x x x
x x

x x

k T C

− −

+

− −

+

   
=  =   

   

=

=  =

 

5p 

 

2p 

3p 

2. a) 

 )  )

2

2 2

2

2 8 6 3, 3

2 8 6 6 9

2 3 0

3 3, ; 1 3,

x x x x

x x x x

x x

x x

− + = − 

− + = − +

− − =

=   = −  

 

2p 

2p 

2p 

4p 

b) ( )
22 3

27 27

2

27

3
27

1

27

. . 0, log 3log

1
log 9 6 3 0 , 1

3

1
log 27 3

3

1
log 1 27

27

C E x x x

not x t t t t

x x x

x x x −

 =

 
=  + − =   − 

 

=  =  =

= −  =  =

 

3p 

5p 

 

1p 

1p 

c) 

 

2 2

2

sin 1 cos

cos 3cos 2 0

cos 1 2

cos 2

x x

x x

x x k k

x x





= −

− + =

=   

=  

 

2p 

5p 

3p 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 

10 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Grupul de litere „ghi, Ghi" 

Prof. psihopedagog Sufideanu Iuliana 

 Școala Profesională Specială Pentru Deficienți De Auz ”Sfânta Maria”, București 

 

Disciplina: Citire-scriere-comunicare 

Clasa: a II a 

1. Scrie câte 2 rânduri din grupul de litere „ghi, Ghi" (de mână): 

ghi  _______________________________________________________________________ 

ghi  _______________________________________________________________________ 

Ghi  _______________________________________________________________________ 

Ghi  _______________________________________________________________________ 

2. Încercuiește varianta corectă a cuvântului despărțit în silabe: 

Model:              ca – na      b) na - ca 

 

 

 

3. Am amestecat cuvintele, alcătuiește tu o propoziție așezând cuvintele în mod corect. 

a)  

 

 

b)               

 

a) ghin - dă 

b) dă - ghin 

c) ghi – n - dă 

 

d) ghioz – dan 

e) dan – ghioz 

f) ghi – oz - dan 

a) ghi – ve - ci  

b) ghi - veci 

c) ghiv – e - ci 

a

) 

o 

mănâncă 

   . Veveriţa 

   . 

are un 

ghiozdan Ghiţă 

ghindă 

a) ghi – tri - un 

b) tri – un - ghi 

c) tri – unghi 
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PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ 

Prof. înv. primar Ionașcu Liliana  

Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Brăila  

 

Disciplina: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

CLASA a II-a 

Unitatea de învățare: Adunarea și scăderea numerelor naturale 0 – 1000  cu / fără trecere peste ordin 

Timp de lucru: 45 minute. 

Competențe specifice vizate: 

Item 1 – CS. 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând 

la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Item 2 – CS. 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând 

la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Item 3 - CS. 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000 

Item 4 – CS. 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând 

la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

Item 5 - CS. 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, 

diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, 

-, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

Item 6 - CS. 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, 

diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, 

-, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

Item 7 - CS. 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; 

a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

Item 8 - CS. 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; 

a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 
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1.     Colorează cu galben merele în care rezultatele operaţiilor sunt cuprinse între 500 şi 700. 

780-                275+                 958-               341+                  800-               700- 

129                  338                   647                615                    219                267 

2.     Calculează, apoi  verifică prin operaţia inversă: 

              231 + 763=                                                    964 - 568= 

 

3.     Compară următoarele rezultate, folosind semnele: < , >, = , fără a efectua calculele: 

       a) 360 + 325         360 + 727                                      b)   870 – 236                    709 – 104 

                                            c) 569 + 45                 85 + 569 

4.      Efectuează calculele, apoi indică prin săgeţi rezultatul corect: 

456 + 512 =            311                                                     

637 – 326 =            968                                                       

512 + 415 =               32                                                     

452 – 420 =             927                                                    

259 + 350=              314                                                      

600- 286 =               609                                               

5.    Află: 

a) suma numerelor 273 şi 512; 

b) diferenţa numerelor 527 şi  418; 

c) numărul cu 121 mai mic decât 501.     

6.     Află numărul necunoscut:  

125 +a= 317                                    b – 512= 140                              850 – c=310     

7.     Mă gândesc la un număr. Îi adaug 320, scad 80 și obțin 400. La ce număr m-am gândit? 
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8.     La un spectacol s-au vândut 300  de bilete pentru adulți și cu 169 mai puține bilete pentru copii.  

Câte bilete s-au vândut în total? 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

 

ITEM C. S. 

 

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I1 1.4 

 

Răspunde corect şi 

complet: toate cele 6 

situaţii date şi colorează 

3 rezultate. 

Răspunde parţial corect: 

completează rezultatele 

pentru 4-5 situaţii date şi 

colorează 2 rezultate.. 

Răspunde parţial 

corect: completează 

rezultatele pentru 2-3 

situaţii date şi colorează 

1 rezultat.. 

I2 1.4 

 

Calculează corect şi 

verifică, prin operaţia 

inversă, ambele operaţii 

propuse. 

Calculează corect cele 

două operaţii şi verifică, 

prin operaţia inversă, una 

din operaţiile rezolvate. 

Calculează corect doar 

o operaţie dată, verifică 

doar prin adunare sau 

prin scădere o operaţie. 

I3 1.2 

 

Compară corect cele 3 

situaţii date. 

Compară corect 2 dintre 

situaţiile date. 

Compară corect 1 dintre 

situaţiile date. 

I4 1.4 

 

 

Realizează 

corespondenţa  pentru 

toate cele 6 exerciţii. 

Realizează corespondenţa  

pentru 4-5 exerciţii. 

Realizează 

corespondenţa  pentru 

2-3 exerciţii. 

I5 1.6 Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

corect 3 situaţii 

propuse. 

Recunoaşte semnificaţia 

termenilor matematici şi 

rezolvă corect 2 situaţii 

propuse. 

Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

corect 1 situaţie 

propusă. 

I6 1.6 Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 

Recunoaşte semnificaţia 

termenilor matematici şi 

Recunoaşte 

semnificaţia termenilor 

matematici şi rezolvă 
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corect 3 situaţii 

propuse. 

rezolvă corect 2 situaţii 

propuse. 

corect 1 situaţie 

propusă. 

I7 5.2 Rezolvă corect 

problema. 

Scrie rezolvarea sub 

formă de exerciţiu cu 

termen necunoscut şi 

rezolvă doar o operaţie. 

Rezolvă doar o 

operaţie. 

I8 5.2 Rezolvă corect 

problema. 

Rezolvă problema cu 

greşeli de calcul. 

Rezolvă parţial  - doar 

o operaţie. 

 

Centralizarea rezultatelor pe competențe: 

  

Itemi / Competență Item 1 –  

C.S 1.4 

Item 2 –  

C.S 1.4 

Item 3 –

C.S 1.2. 

Item 4 – 

CS. 1.4. 

Item 5-  

C.S 1.6. 

Item 6- 

 C.S 1.6. 

Item 7-  

C.S 5.2. 

Item 8- 

C.S 5.2. 

Procent de realizare 
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PROBĂ DE  EVALUARE INIŢIALĂ 

Prof. înv. primar Ionașcu Liliana 

Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Brăila 

Clasa  a II-a  

Disciplina: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL  I                                                                        

1. Scrie după dictare: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Calificativ: 
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2. Răspunde în scris la următoarele întrebări: 

a). Unde merg copiii? 

b). Ce a văzut Cecilia? 

 

3. Completează  tabelul  de mai jos  folosind cuvinte formate din  1, 2 şi 3 silabe din textul dictat. 

1 silabă 2 silabe 3 silabe 

   

   

 

SUBIECTUL  AL  II -LEA                                                              

1. Propoziţia „De curând a început anul şcolar” este formată din: 

    a)  4 cuvinte;     b) 5 cuvinte;    c)  6 cuvinte;    d) 7 cuvinte  e) 3 cuvinte. 

 

2. Cuvântul cu sens opus  pentru cuvântul „începe”  este: 

a)  fuge;      b)  termină;    c)  scrie;    d)  râde;    e) porneşte.   

  

     3.   Uneşte  cuvintele  cu  înţeles  asemănător:  

 

 

 

 

       4. Eu spun una, tu spui mai multe: 

 

dificil 

 

viclean 

 

inamic 

 

darnic 

 

 

prefăcut 

         

          rosteşte 

 

greu 

 

duşman 
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                  poienită -                                                        

 

                   drumeţie -       

 

                    ciupercă -                                                        

 

                    ghindă - 

5. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul „sare” să aibă sensuri diferite. 

  

  

  

  

  

  

 

     6.  Completează  grupul de litere care lipseşte din următoarele  cuvinte: 

   ____ reaşă ____ rafă ure ____ ___ meni ___ngaşe        

    

   ar  ___nt                   ____ brit                 ____tuţe               ___ r___na          ve____ 

 

7.   Completează cu „â” sau „î”: 

  ____nt ___mplare           ___  nc ___ntat ____nger v ___nt 

 

  posomor ___t                  Rom ___nia   p___ine hotăr ____ 

 

8. Scrie semnele de punctuaţie corespunzătoare: 

 Alina merge în parc Se plimbă liniştită pe alei Deodată apare Georgică El spune 

  Alina observi fluturii care zburdă fericiţi printre florile parfumate 

  Ce frumoşi suntrăspunde fetiţa 
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SUBIECTUL  AL  III -LEA                                                              

1.  Citeşte  cu  atenţie textul  de mai jos: 

       „Într-o zi, pisica a întâlnit-o în pădure pe cumătra vulpe. La început, s-a speriat puţin, ştiind 

că vulpea este atât de renumită pentru isteţimea ei. Apoi a salutat-o  pe un ton prietenos: 

- Bună ziua, doamnă vulpe! Ce mai faci? 

-Cum de îndrăzneşti să îmi vorbeşti, pisică nepricepută? zise vulpea, îngâmfată peste măsură. 

        Modestă, pisica i-a răspuns că se pricepe doar să-şi apere viaţa. Atunci când aleargă câinii după 

ea, sare iute într-un copac. 

       - Eu am un sac plin cu şiretlicuri! Ele mă ajută în orice situaţie! se lăudă vulpea. 

        Chiar atunci însă, dintr-un tufiş, se ivi un vânător însoţit de câinii ce nu-i lăsau nicio cale de 

scăpare. 

      De pe o ramură, pisica strigă la vulpe, râzând: 

      - Deschide sacul tău cel fermecat! Numai el te mai poate salva!”       

                                                                    ( „Vulpea şi pisica”) 

2. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare: 

  a)  Pisica s-a întâlnit în pădure cu lupul.                                      ............. 

 

  b)  Vulpea era renumită pentru isteţimea ei.                                 .............. 

 

  c)  Vulpea  s-a lăudat că are un sac plin cu gâşte.                        ............... 

  

  d)  Dintr-un tufiş  s-a  ivit un vânător  însoţit de câini.                  .............. 

 

  e)  Pisica  a sărit sprintenă într-un copac.                                      ............... 

 

3. Cum crezi că s-a sfârşit întâmplarea?  
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Descriptori de performanaţă 

SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

S1 I1 Scrie după dictare cu 

sprijin în scrierea grupurilor 

de litere şi a semnelor de 

punctuaţie 

I1 Scrie după dictare cu unele 

greşeli în scrierea grupurilor 

de litere şi semne de 

punctuaţie 

I1 Scrie corect după dictare 

textul 

S1 I2 Răspunde la  întrebări 

cu greşeli de 

scriere/exprimare 

I2 Răspunde corect la o 

întrebare 

I2 Răspunde corect la cele 2 

întrebări 

S1 I3 Identifică în textul dictat 

1-3 cuvinte ce respectă cerinţa 

I3 Identifică în textul dictat 3-

5 cuvinte ce respectă cerinţa 

I3 Identifică în textul dictat 6 

cuvinte ce respectă cerinţa 

S2 I1 Găseşte numărul de 

cuvinte al propoziţiei cu sprijin 

I1 Găseşte numărul de cuvinte 

al propoziţiei cu unele ezitări 

I1 Găseşte numărul corect de 

cuvinte al propoziţiei 

S2 I2 Găseşte cuvântul cu sens 

opus cu întrebări ajutătoare  

I2 Găseşte cuvântul cu sens 

opus cu unele ezitări 

I2 Găseşte corect cuvântul cu 

sens opus  

S2 I3 Realizează 1-2 

corespondenţe 

I3 Realizează 3-4 

corespondenţe 

I3 Realizează 5  corespondenţe 

S2 I4 Precizează pluralul a 1-2 

cuvinte date 

I4 Precizează pluralul a 2-3 

cuvinte date 

I4 Precizează pluralul a 4 

cuvinte date 

S2 I5 Formulează un enunţ 

corect 

I5 Formulează 2 enunţuri cu 

greşeli de scriere 

I5 Formulează 2 enunţuri 

corecte şi încercuieşte cuvântul 

S2 I6 Completează cu grupuri 

de litere potrivite 3-5 cuvinte 

I6 Completează cu grupuri de 

litere potrivite 6-8 cuvinte 

I6 Completează cu grupuri de 

litere potrivite 9-10 cuvinte 

S2 I7 Marchează litera 

potrivită în 3-4 situaţii propuse 

I7 Marchează litera potrivită în 

5-6 situaţii propuse 

I7 Marchează litera potrivită în 

7-8 situaţii propuse 

S2 I8 Scrie 3-5 semne de 

punctuaţie potrivite 

I8 Scrie 6-8 semne de 

punctuaţie potrivite 

I8 Scrie 9-10 semne de 

punctuaţie potrivite 

S3 I1 Citeşte fragmente, 

silabisind cuvintele, cu ezitări 

sau fără a respecta semnele 

de punctuaţie existente 

I1 Citeşte fragmente cu unele 

omisiuni, înlocuiri, cu unele 

cu ezitări respectând semnele 

de punctuaţie existente 

I1 Citeşte fragmente corect, 

cursiv şi expresiv 
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S3 I2 Prezintă valoarea de 

Adevărat sau Fals pentru 1-2 

situaţii 

I2 Prezintă valoarea de 

Adevărat sau Fals pentru 3-4 

situaţii 

I2 Prezintă valoarea de 

Adevărat sau Fals pentru 

toate cele 5 situaţii 

S3 I3 Formulează răspunsul 

cu unele greşeli de exprimare 

şi scriere defectuoasă 

I3 Formulează logic sfârşitul 

întâmplării scriind răspunsul 

cu unele greşeli  

I3 Formulează logic un 

sfârşit al  întâmplării scriind 

răspunsul corect 

 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

NR. 

CRT. 

NUMELE S1 

I.1 

S1 

I.2 

S1 

I.3. 

S2 

I.1 

S2 

I.2 

S2 

I.3 

S2 

1.4 

S2 

I.5 

S2 

I.6 

S2 

I.7 

S2 

I.8 

S3 

I.1 

S3 

I.2 

S3 

I.3 

REZ. 

FINAL 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 
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22.                 

23.                 

 

Realizarea obiectivelor: 

 Subiectul I  Subiectul II Subiectul III 

NR. 

OBIECTIV 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 

Nr. 

elevi 

care l-au 

realizat 

FB 

              
B 

S 

I 

 

 

Aprecierea cu calificative; 

CALIFICATIV F.B. B. S. I. 

 

Nr. elevi 

    

 

      Greşeli frecvente: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

      Măsuri ameliorative: 
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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ 

Present Tenses, Clasa a IX-a 

Profesor: Bazbanela Aurelia  

Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”, Tulcea 

 

I. Put the verbs in brackets into the correct present forms (present tense simple, present 

tense continuous, present perfect simple, present perfect continuous). (4p) 

 

1. Alan ...........................(fly) to Barcelo0na tonight. He ......................... (already/pack) his suitcase 

but he ............................(not call) a taxi yet. His plane ..................................(leave) at 8 pm. 

2. Ann and Sally ...........................(be) flatmates. They sometimes ........................ 

(argue) because Sally ................................(always/make) a mess in the kitchen.  

3. “Look over there! It’s John Cooper.”  ”Oh yes! But he ............................(look) so 

different! He .....................................(put on) at least 15 kilos and I 

................................(think) he ..............................(wear) a toupee.”  

4. Ever since the accident Susan ...............................(be) afraid to drive. Next week she 

.............................(see) a psychologist who ......................................... (specialise) in 

that sort of problem.  

5. „What a great match! Johnson ..............................(pass) the ball to Green, who 

...............................(shoot) and ................................(score)!” 

6. „What on earth ...............................(you/do)? Your clothes are all dirty!”   ”Well, I 

...............................(work) in the garden all day. Look! I....................... 

(already/plant) a lot of flowers.” 

 

II. Circle the correct tense. (1.5p) 

 

1. I’m afraid I can’t make it tonight. I .........the estate agent at 7 o clock.  

A. see      B. am seeing         C. have seen          D. have been seeing 

2. The film .............. at 7:30.  

A. has been starting    B. has started     C. is starting      D. starts  

3. He ..............to find a cleaning woman for a month now. 

A. has been trying   B.  tries   C.  is trying     D.  has tried 

4. Look! You ............. coffee all over my desk! 

A.  have been spilling         B.  have spilt     C.  were spilling    D.  Spill 

5.   He........... the property section of the newspaper, but he still hasn’t found anything.   

           A.  has been reading        B.  is reading       C. have read             D.   read     

 

III. Answer these questions (two answers for each question): (1.5p) 

a) What do you do/don’t you do in your free time? 

b) What are you doing this weekend? 

c) What have you done so far today? 

 

IV. How much have you changed since you were five years old? Make up 5 sentences as in 

the example:      I’ve grown my hair long.  (2p) 
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Clasa a VI-a  

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

Profesor: Bazbanela Aurelia 

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Tulcea 

 

I. Complete the sentences. Use the comparative or the superlative form of the words in 

brackets. (2p) 

1. Canada is (cold).....................................than Mexico in winter. 

2. The Atacama Desert in Chile is (dry)......................................place on Earth. 

3. Cairo is (crowded).........................................than Athens. 

4. The weather in Madrid is much (warm)............................................than in London. 

5. Traffic in New York is (bad) .................................................than in Chicago. 

 

II. Rewrite the sentences using can, can’t, could, have to, don’t have to, must, mustn’t. (2p) 

1. It’s forbidden to fish in this area.  

You.................. 

2. It’s possible to see poisonous snakes in the swamp.  

You................... 

3. It’s not necessary to sleep in a tent at night. 

You.................... 

4. You aren’t allowed to feed the animals. 

You.................... 

5. It’s necessary to wear protective boots.  

You.................... 

 

III. Complete the following sentences with these words: pavement, level crossing, tunnel, 

bridge, zebra crossing, coastline, skyscrapers, bus lane, road sign, traffic light. (2p) 

1. You must stop when the ........................................is red. 

2. It’s quicker if you take the........................................through the mountain. 

3. Always check the road before stepping off the ....................................... 

4. You can cross the street at the ................................................... 

5. Pay attention to the ................................................so that you don’t get lost. 

6. You have to cross the...................................................to get over the river. 

7. Cars are not allowed to drive in the .......................................... 

8. Drivers should be careful of trains when going over a ............................................ 

9. New York City has got some of the tallest ........................................in the world. 

10. We enjoy driving along the beautiful .................................and seeing the sandy beaches. 

 

IV. Read the extract from an email. Then, write an email to Sarah giving advice. (3p) 

It’s terrible! My flatmate has got a dog and a cat as pets and they fight all the time. They knock 

things over and they are damaging the furniture. What can I do? Any advice?  
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WORKSHEET 1 – 5th grade 

Profesor: Bazbanela Aurelia 

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Tulcea 

 

1. Put the verbs in brackets into the Present Simple tense and then transform the sentences into 

interrogative and negative: 

a. The weather .........................(to be) fine.  

b. Anna .........................(go) to school by bus every week.  

c. Mark .......................(study) in the afternoon. 

d. We .......................(make) a barbecue at weekends. 

e. I ...........................(speak) English. 

 

2. Choose SHOULD or SHOULDN’T: 

a. You ..............................be so bad. 

b. I think you ............................stop smoking. 

c. You ...................................eat more fruit. 

d. He ...............................never speak to me like this.  

e. The kids ..............................spend so much time in front of the computer. 

 

 

WORKSHEET 2 – 5th grade 

Profesor: Bazbanela Aurelia 

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Tulcea 

 

1. Put the verbs in brackets into the Present Simple tense and then transform the sentences into 

interrogative and negative: 

       a.  He .............................(walk) his dog every morning. 

       b.  Kate and I never ................................. (smoke). 

       c.  My father ................................(watch) TV in the evening. 

       d. Our teacher often ....................................(read) beautiful stories to us.  

       e.  My little sister .................................(do) her homework in the evenings.  

 

2.Choose HAVE TO or DON’T/DOESN’T HAVE TO: 

a. You ............................buy a ticket, the entrance is free. 

b. I.............................go to school tomorrow; we have an important test. 

c. He.........................be 18 years old if he wants to get a driving licence. 

d. Luckily, he.................................learn this chapter for the exam. 

e. They.........................................go to school tomorrow. It’s Sunday.  
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Examenul de bacalaureat național  

Proba C 

de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională 

studiată pe parcursul învățământului liceal 

Proba scrisă la Limba engleză 

Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările 

 

Profesor: Bazbanela Aurelia  

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Tulcea 

 

Model 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 

ÎNȚELEGEREA TEXTULUI CITIT 

SUBIECTUL I (40 de puncte)  

Read the text below. Are the sentences 1-5 'Right' (A) or 'Wrong' (B)? If there is not enough 

information to answer 'Right' (A) or 'Wrong' (B), choose 'Doesn't say' (C). Mark A, B or C on 

your exam sheet.  

 

It’s a lazy Saturday afternoon and you’re bored. Or maybe your kids are bored. Why not go on a 

treasure hunt? A hobby that many families are taking up these days is something known as 

letterboxing.  

Letterboxing gives you the opportunity to go on a treasure hunt, no matter where you are. With 

thousands of boxes hidden all over, you’re bound to find a treasure hunt waiting, no matter where your 

travels may take you.  

The premise is simple: letterboxers all over the globe will hide what’s known as a letterbox in an 

outdoor public location – a park, a hiking trail, etc. In this box there will be a small notebook and a 

rubber stamp. The letterboxer will then write directions to the box in such a way that finding the box 

will be like a treasure hunt – and make those directions available to other letterboxers.  

As a letterboxer, you will also purchase a small notebook and rubber stamp that you carry along with 

you. Your notebook acts as a type of passport, and your rubber stamp represents a symbol of you. 

When you find a letterbox, you use the stamp found in the letterbox to mark in your “passport” your 

trip, then use your stamp to mark in the notebook in letterbox that you were there. You then replace 

the letterbox where you found it for the next treasure seeker.  

(www.articlecity.com) 

 

1. Letterboxing is very popular with families. 

A. Right            B. Wrong             C. Doesn’t say 

2. You can find letterboxes only in the U.S.  

A. Right            B. Wrong             C. Doesn’t say 

3. A letterbox contains personal letters. 

A. Right            B. Wrong             C. Doesn’t say 

4. Everyone has access to directions that lead to a letterbox. 

A. Right            B. Wrong             C. Doesn’t say 

5. All letterboxers need a badge and an ID number. 

A. Right            B. Wrong             C. Doesn’t say 

 

 

 

http://www.articlecity.com/
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 

Read the text below. For questions 1-10, choose the answer (A, B, C or D) which you think fits 

best according to the text. Write your answers on your exam sheet. 

 

The term ”genetic modification” provokes widespread fears about the corporate control of agriculture, 

and of the unknown. However, results from 25 years of EU-funded research show that there is ”no 

scientific evidence associating GM plants with higher risks for the environment or for food and feed 

safety than conventional plants and organisms”. This of course does not prove GM methods are 

100%safe, but makes clear there is no evidence to the contrary.  

This Saturday, anti-GM compaigners plan to offload potatoes outside the John Innes Centre (JIC) in 

Norfolk – one of the country’s leading crop research institutes – for a ”photo shoot”. They claim that 

our research trial of blight-resistant GM potatoes on a plot at JIC, one of only two ongoing GM research 

trials in the UK, is a ”dangerous experiment”. 

The trial involves research on genes from wild potatoes. We have been able to isolate genes from wild 

species that make them resistant to UK races of the late blight athogen, Phytophthora infestans, which 

causes $3.5bn in annual losses worldwide.  

The blight resistant variety being trialed, that reduces the amount of pesticide the crop needs – and is 

rejected by the protesters – could not have been produced without GM. We had hoped to create an 

opportunity to discuss this with the campaigners, as well as other issues they raise in their publicity 

material. With support from JIC , we invited them to take part in a proper debate. Disappointingly, 

they declined. We recognise their right to peaceful protest but have been frustrated that we cannot talk 

to the organisers, except via exchange of emails.   

Meanwhile, the benefits of GM technology are becoming clearer to all. Insect resistant GM cotton and 

maize has reduced insecticide applications and lowered mycotoxin levels in the maize we eat. Genetic 

engineering in microbial research has produced new antibiotics and other natural products. JIC’s 

purple tomatoes contain elevated levels of health-promoting anthocyanins.  

Food insecurity and climate change highlight the challenges of sustainably feeding a growing world 

population. Further research using GM methods opens new possibilities for raising and stabilising 

yields, improving resistance to pests and diseases and withstanding abiotic stresses such as drought 

and cold.  

But in Europe, while taxpayers’ money is still paying to develop useful GM crop traits, taxpayers are 

not benefiting from their deployment. In contrast, Canada, China, the US and South America are 

blazing ahead with GM and India is not far behind. The latest figures from the International Service 

for the Acquisition of Agri-Biotech Applications report 15 million farmers planting GM crops on 

around 150 m hectares in 2010. Many promising GM traits exist, often discovered by academics, but 

the commercial risks are too great, the costs too high and the rewards too low for the European private 

sector to invest in taking them forward.  

The argument has to be made that the benefits of the technology far outweigh any hypothetical hazards. 

We need to think about the cost of not adopting GM as well as the risks, and we must not spurn the 

great opportunities created by embracing it.   

(www.guardian.co.uk) 

 

 

1. The term ”genetic modification” 

A. scares people off. 

B. causes confusion. 

C. is an umbrella term 

D. has multiple meanings. 

 

2. Research shows that 

http://www.guardian.co.uk/
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A. GM plants pose greater risks than conventinal plants 

B. GM plants are not as tasty as conventional plants 

C. GM plants are not more dangerous than conventional plants. 

D. GM plants harm the environment more than conventional plants. 

 

3. Anti-GM campaigners argue that  

A. GM methods are 100% safe 

B. GM research trials are dangerous. 

C. GM research should be banned. 

D. GM methods are not scientific. 

 

4. The blight resistant potatoes being trialed  

A. are not suitable for human consumption. 

B. could have been produced without GM. 

C. diminishes the use of pesticides. 

D. are approved of by anti-GM campaigners. 

 

5. Anti-GM campaigners  

A. were invited to participate in an experiment. 

B. have accepted the invitation to a debate. 

C. refuse to talk to the organizers face-to-face 

D. are disappointed by the JIC’s initiatives. 

 

6. GM technology 

A. reduces the risk of disease. 

B. enhances productivity. 

C. has obvious advantages. 

D. promotes healthy eating. 

 

7. Food insecurity and climate change 

A. are caused by GM technology. 

B. are two alarming problems. 

C. open new possibilities for feeding the world population.  

D. make it difficult to feed the world population.  

 

8. European taxpayers 

A. disagree with the development of GM technology. 

B. blame GM technology for the rising prices of food. 

C. do not take advantage of the Benefits of GM technology. 

D. do not want to pay for the development of GM technology. 

 

9. European companies  

A. are reluctant to invest in GM crops. 

B. make good profit out of GM crops. 

C. are the driving force behind GM. 

D. invest a lot of money in GM crops. 

 

10. The writer believes 

A. we should not adopt GM. 

B. we should not ban GM. 
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C. we should not embrace GM. 

D. we should not overlook GM’s benefits. 

 

PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 

 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

Write a short letter to your best friend to send him/her news about a great achievement of yours. 

Write your answer in 80-100 words.  

 

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 

Write an opinion essay in response to the following statement: The highest result of education is 

tolerance. Write your answer in 180-200 words.  

 
 
 

BAREM DE EVALUARE 

Model 

-  Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

-  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

-  Nu se acordă fracțiuni de punct. 

 

ÎNȚELEGEREA TEXTULUI CITIT 

 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

5 răspunsuri x 8 puncte = 40 de puncte 

1-A; 2-B; 3-B; 4-A; 5-C. 

 

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 

10 răspunsuri x 6 puncte = 60 de puncte 

1-A; 2-C; 3-B; 4-C; 5-C; 6-B; 7-D; 8-C; 9-A; 10-D. 

 

Nivelul de competență se va acorda în funcție de punctajul obținut, după cum urmează: 

- : 0-10 puncte 

A1: 11 - 30 puncte 

A2: 31 - 60 puncte 

B1: 61 - 80 puncte 

B2: 81 - 100 puncte 

 

 

 

PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 

 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

Conținut 20 puncte 

- scrie un text adecvat situației / tipului de text propus 4 puncte 

- respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat 4 puncte 

- scrie enunțuri simple pe tema propusă 4 puncte 

- exprimă în fraze scurte ceea ce simte 4 puncte 

- explică pe scurt acțiunile prezentate / descrise 4 puncte 

Organizarea textului 10 puncte 
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- ordonează corect cuvintele în enunțuri simple 5 puncte 

- leagă enunțuri scurte prin conectorii cel mai des folosiți, producând un text simplu si 

coerent 5 puncte 

Corectitudine gramaticală: 5 puncte 

- folosește relativ corect structuri sintactice si forme gramaticale simple, fără a afecta sensul 

global al mesajului 

Vocabular 5 puncte 

- folosește corect un repertoriu elementar de cuvinte si expresii adecvate temei propuse 

 

 

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 

Conținut 30 de puncte 

- scrie un text adecvat situației / tipului de text propus 10 puncte 

- respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat 10 puncte 

- argumentează opiniile prezentate 10 puncte 

Organizarea textului 10 puncte 

- utilizează o gamă variată de conectori pentru a evidenția relațiile dintre idei 5 puncte 

- folosește corect paragrafele 5 puncte 

Corectitudine gramaticală: 10 puncte 

- folosește corect structurile gramaticale 5 puncte 

- foloseste o gamă variată de structuri gramaticale 5 puncte 

Vocabular 10 puncte 

- foloseste vocabularul în mod corect 5 puncte 

- foloseste un vocabular variat si adecvat temei 5 puncte 

 

 

Nivelul de competență se va acorda în funcție de punctajul obținut, după cum urmează: 

- : 0-10 puncte 

A1: 11 - 30 puncte 

A2: 31 - 60 puncte 

B1: 61 - 80 puncte 

B2: 81 - 100 puncte 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

295 
 

Le pronom interrogatif QUOI ? 

Prof. Popescu Gabriela 

Școala Gimnazială "IORGU G. TOMA", Vama  

Școala Gimnazială "GEORGE VOEVIDCA", Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

Disciplina: Limba franceză 

Titlul: Le pronom interrogatif QUOI ? 

Clasa: a VII – a, L2, anul III de studiu 

Nivelul CECRL: A1 

Competența generală: 2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală 

Competența specifică: 2.2. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, familie, adresă, 

persoane, pasiuni, obiceiuri 

Cerinţe: 

1. Notaţi pe caietul de teme în clasă titlul lecţiei de pe FICHE D’APPRENTISSAGE ; 

2. Consultaţi manualul tipărit şi manualul on-line la paginile 84-85, pe adresa: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-

a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/A773.pdf;  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/;  

3. Învățați informațiile de pe FICHE D’APPRENTISSAGE ; 

4. Faceţi pe caietul de teme acasă, în funcţie de nivelul la care vă încadraţi, exerciţiul 10 de pe FICHE 

D’EXERCICES. 

 

Anexa 1 

FICHE D’APPRENTISSAGE 

UNITÉ 6: <<Nos amis, les animaux>> 

• GRAMMAIRE 

• Le pronom interrogatif QUOI? 

      (Pronumele interogativ CE?) 

 

1. OBSERVEZ: 

– Tu dis QUOI à ta mère sur ta mauvaise note? 

(- CE îi spui mamei tale despre nota ta rea?) 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/A773.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/A773.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/
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2. RETENEZ:  

* Le mot QUOI? est un pronom interrogatif. 

- Le pronom interrogatif est une partie de discours invariable, qui aide à poser des questions. 

- QUOI? peut être ou non précédé par une préposition (À, DE, EN, PAR, AVEC, SUR): 

À QUOI pensez-vous? (LA CE vă gândiţi?) 

DE QUOI as-tu besoin? (DE CE ai nevoie?) 

EN QUOI peut-il t’aider? (LA CE te poate ajuta?) 

PAR QUOI commences-tu? (CU CE începi?) 

AVEC QUOI écris-tu? (CU CE scrii?) 

SUR QUOI comptes-tu? (PE CE te bazezi?) 

- QUOI? est synonyme avec QUE? et il est employé pour parler d'une chose concrète ou abstraite: 

avec est-ce que? 

(à l’oral surtout) 

avec inversion sujet-

verbe 

(à l’écrit surtout) 

avec intontion 

montante 

(en français familier) 

traduction 

Qu’est-ce que vous 

faites? 

Que faites-vous? Vous faites quoi? Ce faceţi? 

 

Anexa 2 

FICHE D’EXERCICES 

UNITÉ 6: <<Nos amis, les animaux>> 

• GRAMMAIRE 

• Le pronom interrogatif QUOI? 

      (Pronumele interogativ CE?) 

 

1. Complétez par la préposition qui convient: à, de, par, avec: 

• _ _ _ quoi est-ce que vous commencez ? 

• _ _ _ quoi réfléchissez-vous ? 

• _ _ _ quoi est-ce qu’ils parlent ? 

• _ _ _ quoi peut-on jouer ? 

 

2. Trouvez la question qui correspond à chaque réponse: 

Modèle : - J’ai besoin d’un dictionnaire. => De quoi as-tu besoin ? 
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• J’ai peur des souris. 

• Nous jouons à cache-cache. 

• Il est question des animaux de la jungle. 

• Elle dessine avec un crayon noir. 

=> ________________________________________ 

=>_________________________________________ 

=>_________________________________________ 

=>_________________________________________ 

 

3. Reformulez les questions en langue familière, selon le modèle: 

Modèle : Que fais-tu ? => Tu fais quoi ? 

• Que manges-tu ? 

• Que prends-tu ? 

• Que lisez-vous ? 

• Que font-ils ? 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

  

4. Transformez selon le modèle:  

Modèle : Que fais-tu ? => Je me demande ce que tu fais. 

• Que manges-tu ? 

• Que prends-tu ? 

• Que lisez-vous ? 

• Que font-ils ? 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

 

5. Transformez selon le modèle:  

Modèle : À quoi est-ce que tu penses? => À quoi penses-tu ? 

• À quoi est-ce qu’il s’intéresse ? 

• De quoi est-ce qu’il est fait ce gâteau ?  

• En quoi est-ce que cette chaise est ? 

• Sur quoi est-ce que vous comptez ? 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

 

6. Transformez selon le modèle:  

Modèle : Je me demande à quoi vous pensez.  => À quoi est-ce que vous pensez ? 

                                                                              => À quoi pensez-vous ? 

 

• Je me demande à quoi il s’intéresse.  
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• Je me demande de quoi est fait ce gâteau. 

 

• Je me demande en quoi est cette chaise. 

 

• Je me demande sur quoi vous comptez. 

 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

 

7. Remplacez les pointillés par QUOI avec ou non préposition : 

• … chantes-tu ? (une chanson populaire) 

• … pensent-ils ? (à leurs vacances) 

• … lui manque-t-il ? (un stylo) 

• … s’agit-il ? (de mon voyage ? 

 

8. Mettez en roumain: 

• Sur quoi est-ce que vous comptez ? 

• À quoi je peux vous être utile ?  

• Tu veux quoi ? 

• Vous proposez quoi ? 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

299 
 

 

9.  Mettez en français: 

        Ce fac ei acolo? Ce aveţi de învăţat la franceză? Pe ce este cartea? Despre ce vorbeşti? 

 

10. Observez et réalisez: 

a) Niveau 1: Mettez en roumain: 

- De quoi elle se souvient ? 

- Pour quoi il se passionne ? 

- Avec quoi elle ouvre cette boîte ?  

- En quoi est cette statue ? 

 

b) Niveau 2: Complétez avec QUOI: 

- De _ _ _ _ _ _ il s’agit dans ce livre ? – Il s’agit d’une enquête policière. 

- Nous allons faire le nettoyage de la maison. – Par _ _ _ _ _ _ commençons-nous? 

 

c) Niveau 3: Copiez:  

- De quoi elle se souvient ? 

- Pour quoi il se passionne ? 

- Avec quoi elle ouvre cette boîte ?  

- En quoi est cette statue ? 
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Fișă de lucru – Derivarea. 

(clasa a VII-a) 

Profesor Anton Giorgiana Oana 

Liceul Tehnologic ”Decebal”, Caransebeș 

 

 

1. Completează spațiile punctate din enunțurile de mai jos:                                                        

Sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcina 

cuvântului (pentru a forma un cuvânt) nou se numesc................. 

Sunetele sau grupurile de sunete adăugate înaintea rădăcinii 

cuvântului( pentru a forma un cuvânt nou) se 

numesc........................ 

Cuvintele care sunt formate în același timp cu sufixe și prefixe se numesc derivate............................. 

 

2. Subliniază numai cuvintele derivate de la următoarele cuvinte de bază:                              

• floare: florăreasă, florărie, florentin. Floricea, florilegiu, floricică, înflorire, reînflori, 

reînflorire, reînflorit; 

• munte: montan, muntenesc, a monta, munteancă, muntos, muntișor 

 

 

3. Scrie câte două cuvinte derivate cu sufixele: 

 

-el -aș 

-uț -ică 

-uș -iță 

-uc -uță 

-itor -oară 

 

4. Scrie în casete cuvinte derivate cu sufixe și prefixe, formând părțile de vorbire indicate:   

 

 Substantive  Adjective  Verbe  Adverbe 

-ar  -os  dez-  -ește  

-itor  -esc  des-  -iș  

 

5. Formează cu sufixele din prima coloană diminutive de la cuvintele din a doua coloană:         

 

-el grădină  

-i(șor) nas  
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-uleț covor  

-aș nor  

-uț urs  

-uc deget  

-ug pat  

-iță lanț  

 

6.Subliniază derivatele parasintetice din seria dată, încercuindu-le sufixele și prefixele:           

a desăvârși, a descoase, a descreți, a încătușa, a înșuruba, a îmboboci, a despacheta, a despăgubi, a 

înlemni, a îmbătrâni. 

 

7. Scrie verbele obținute cu prefixul în- de la cuvintele date. Explică ortografia acestor derivate. 

nămol, negru, nor, noroi, nou.      

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

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

 

8. Scrie în coloana potrivită fiecare cuvânt din seria următoare: strămoșesc,  slăbiciune, pustietate, 

toporaș, neromânește, muntos, supraaprecia,( a) reface, (a) descărca, bătrânețe, concetățean, necinste, 

(a) îmbărbăta. 

Cuvinte derivate cu prefix Cuvinte derivate cu sufix Derivate parasintetice 

   

   

   

   

   

 

9. Selectează dintre prefixele negative ne-, in-, im-, i-, a- pe acelea care se asociază  cel mai bine cu 

termenul de bază și scrie antominele cuvintelor: 
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adevăr -....................................... 

adecvat -...................................... 

legal -.......................................... 

actual -......................................... 

logic -........................................... 

normal -...................................... 

amic -.......................................... 

agresiune -................................... 

politețe -........................................ 

suficient -..................................... 

perfecțiune -................................. 

dependent -................................... 

tipic-............................................. 

 

10. Grupează , în tabelul dat, diminutivele și augmentativele din lista de mai jos, apoi încercuiește 

sufixele diminutivale și augmentative.                                                                                           

aripioară,ațică, așchioară, batistuță, băboi, băiețoi, berbecuț, bogătan, caiețel, cărțoi, măturoi, năsuc, 

prostovan, puișor, râuleț, tălpoi. 

 

Diminutive Augmentative 

  

 

11. Identifică derivatele din textul de mai jos. Explică formarea acestora , după modelul dat.        

a.”Era o pândă continuă, o neobosită hărțuială,o pâră generală, se rupeau prietenii în numai cinci 

minute, se spuneau lucruri de o cruzime pe care numai un copil o poate suporta și ierta.” 

                                                                                                           Simina Popescu, ”Exuvii” 

b. ”Sigur este – și nu spun asta ca să-mi înfrumusețez portretul moral – faptul că mă bucură succesele 

altora. Iar eșecurile unor semeni, departe de a-mi provoca o satisfacție, mă întristează. Mie nu-mi 

vine să râd niciodată – niciodată – dacă îl văd pe un trecător împiedecându-se și căzând pe stradă. 

   Aș fi vrut să trăiesc într-o lume în care oameni să se iubească, să se susțină unii pe alții, să-și 

sărbătorească reciproc succesele.” 

                                                                                  Ioana Revnic, ”Convorbiri cu Alex Ștefănescu” 

 

Model: 

țărăncuță- format prin derivare cu sufixul diminutiva l”-uță”de la substantivul ”țărancă”, derivat la 

rândul lui cu sufixul ”-că” de la substantivul ”țăran”, derivat la rândul lui cu sufixul ”-an” de la 

substantivul ”țară”.   
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ  

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI  
 

LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL ”SÂNTANA  

  Școala Gimnazială „Sfânta Ana”  - structură                                                      

  Clasa a II –a  B      

  Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu   
 

 
 
 

1. Ordonează crescător numerele de pe frunzele galbene si descrescător 

de pe cele roșcate. 
  

31 72 25 13 69 52 

____, ____. ____, ____, ____, 
____   

48 29 30 50 93 84 
____,____. ____, ____, ____, ____ 

 

 

2. Descompune numerele în zeci si unităti, pe frunze, și albinuțe. Colorează 

frunzele pe care sunt scrise numere impare.  
Model: 21 = 20 + 1  

 

68 29 92 17 33 70 
 
 
 
 
 
 
 

3. Calculează  
 

32 + 94 - 78 - 47 +   80 - 100 -   

 5   4    30   29    63   31    
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4.  Află  ce minge lovește paleta fiecărui personaj. 
 

 

 

 

  

 

 

nr. 65 mărit cu 18 diferența nr. 49 și 9  suma nr. 28 și 13 suma vecinilor nr. 26 

                        
________________ ________________ ________________ ________________  

 
 

 

41 83 40 52 
 

5. Unește, după model, denumirea organelor interne cu rolul lor în organism și cu imaginea 

corespunzătoare. 
 

creier  

 

inimă 

 

stomac 
 
 

plămâni 

 

rinichi 

 

Pompează sângele în corp.  

 

Conduce activitatea întregului corp.  

 

Elimină substanțele nefolositoare.  

 

Ajută la respirație. 

 

Digeră hrana.
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6. Scrie care sunt părțile unei plante. 
 
 

_______________, _______________, _______________, _______________, _______________, _______________, 
 

 

7. Rezolvă problema. 

 

La un concurs de biciclete au participat 46 băieți și cu 22 mai puține fete. Câți copii 

au participat la concurs? 
 

Rezolvare 
 

____________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
 
 

R: _______________________________  
 

Matematică și explorarea mediului 
 

Test de evaluare inițială 

 

1. Competențe specifice 
 

1.2 Compararea numerelor naturale 
 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, 

estimări, aproximări 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând 

frecvent la numărare 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, 

<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme  
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat  
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

 

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE: 

 
Nr. 

Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 
Cfinal crt 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          
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7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          
 
 

    CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE     

                  

   Nr. elevi  

I1 I2 I3 

 

I4 

 

I5 I6 I7 
Cfinal 

  

   Calificativ      

   FB               

   B               

   S               

   I               

 

Observatii:  

              

             

FB – % ____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  B – % 

____________________________________________________________________  

S – % 

____________________________________________________________________ 

 

 

I – % ____________________________________________________________________  
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FRACTII 

Test de evaluare 

Prof. înv. primar-Rotaru Andreea Mădălina 

Școala Gimnazială Nr.1, sat Bălteni, jud. Vaslui 

 

C.S. 2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori 

mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100 

 

Nivel minim de realizare: 

• Elevu scrie fracţiile corespunzătoare desenelor/enuţurilor date 

• Elevul haşurează, respectȃnd condițiile date 

• Elevul identifica şi scrie fracţiile  subunitare, supraunitare şi a celor echiunitare  

 

1. Scrie ce fracţie reprezintă părţile colorate din fiecare desen: 

                   

                        2.  Scrieți fracțiile corespunzător enunțurilor:  

a) trei pătrimi 

b) un sfert 

c) opt supra tei 

 

    3.  Colorează după cum îţi indică fracţia: 

                                

       4

1

                       6

4

                                  8

6

                                12

8

                      

 

     4. Se dau fracţiile 
6

3
,
3

3
 ,

5

5
,

9

10
,
3

7
, 

6

6
 ,

8

4
. Completează tabelul conform cerinţei: 

Fracţii subunitare Fracţii supraunitare Fracţii echiunitare 
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            PROPRIETĂŢILE ÎNMULŢIRII 

-informații teoretice- 

P.I.P-Rotaru Andreea Mădălina 

Școala Gimnazială Nr.1, sat Bălteni 

1.Comutativitatea - indiferent de ordinea celor doi factori, rezultatul înmulţirii este acelaşi: 

   

 

Exemple: 2  3=3  2= 6; 

                 5  4= 4  5= 20 

2. Asociativitatea - indiferent de ordinea asocierii (grupării) termenilor unei înmulţiri, fară a schimba 

însă ordinea acestora, rezultatul va fi acelaşi:  

 

Exemple:  (3  4)  5=3  ( 4  5)                                    (2  6)  3=2  ( 6 3)  

                     12                       20                                             12  18 

                        60                60  36                36                      

3. Element neutru: Înmulţind orice număr natural cu 1 obţinem acelaşi număr:  

 

Exemple:     3  1=1  3= 3                 5 1 = 1 5 = 5            8 1=1  8 = 8 

4. Distributivitatea înmulţirii faţă de adunare (respectv faţă de scădere) – înmulţind un număr cu 

o sumă (sau diferenţă) vom obţine acelaşi rezultat ca atunci când facem suma (sau diferenţa) dintre 

produsele numărului cu fiecare termen al sumei (al diferenţei):  

 

 

 

 

                                                                                                              Ordinea operaţiilor:  

Exemple:  2  (3 + 5)= 2  3 +2  5                                    

                  2      8            6   +  10                                               

                        16                16 

   

5.Orice număr înmulţit cu 0 va da rezultatul 0 (zero): 

  

Exemple: 2  0=0  2= 0;     7 0 = 0  7= 0; 

A B= B A 

(A B)  C= A  (B  C) 

A  1=1  A= A 

A  (B+ C)= A  B + A  C 

A  (B - C)= A  B - A  C 

 

1. Operaţiile din paranteze se efectuează primele!! 

2. Într-o expresie fără paranteze, înmulţirea se efectueaza 

înaintea adunării sau a scăderii!!! 

A 0= 0 A= 0 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 

310 
 

ACTIVITATE PE CENTRE-Fișă de lucru 

Operația de înmulțire. Proprietățile înmulțirii 

 

P.I.P-Rotaru Andreea Mădălina 

Școala Gimnazială Nr.1, sat Bălteni 

1. Completează factorul care lipsește, pentru a obține relații adevărate: 

2 x 4 x 5 = ..... x 8    4 x 2 x 5 = 8 x ..... 

3x 2 x 3 = 9 x .....    2 x 2 x 2 x 4 = ..... x 4 

3 x 2 x 0 x 5 = 6 x .....    5 x 3 x 2 x 1 = 5 x ..... 

2. Calculează după model: 

4 x (5 + 9) = 4 x 5 + 4 x 9             b) 8 x (23 – 14) = 8 x 9 

       = 20 + 36                  = 72 

       = 56 

 

6 x (3 + 7) = ..................................    8 x (36 – 28) = ...................................  

       = .................................              = ................................... 

       = ..... =......... 

 

(9 + 4) x 2 = .................................    (97 – 89) x 7 = ................................... 

       = .................................             = .................................... 

       = . .........                                                                                      = ..... 

3. Observă modelul, apoi calculează: 

3 x 2 + 3 x 3 = 3 x (2 + 3)    6 x 7 + 6 x 3 = ......................................... 

          = 3 x 5               = ......................................... 

          = 15               = ..... 

 

4 x 2 + 4 x 6 = .............................   9 x 7 – 9 x 5 = .......................................... 

          = .............................             = .......................................... 

          = ......               = ..... 

 

8 x 5 – 8 x 3 = ............................   4 x 9 – 4 x 4 = .......................................... 

          = ............................             = ..........................................  

          = .....               = ..... 

4. Completează: 

a) (3 + 4) x 7 = (...... x ......) + (...... x ......) 

b) 5 x (8 + 9) = (...... x ......) + (...... x ......) 

c) 6 x (4 + 11) = (...... x ......) + (...... x ......) 

 

5. Ai terminat? Vrei să încerci ceva mai dificil? Dacă da, Bravo! 

Știind că a x b = 8 și a x c = 16, calculează 10 x a x (b + c). 
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OLIMPIADA  

UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 
pentru elevii din mediul rural 

Etapa judeţeană 

Clasa a VI-a 

                        Propunător subiect: prof. Vlașin Mihaela Corina 

Liceul Tehnologic Telciu 

Jud. Bistrita-Năsăud 

 

Citeşte cu atenţie textele următoare, apoi scrie răspunsul la fiecare dintre cerințele date. 

 

Partea I (20 de puncte) 

 Patrocle era un boldei roșcat, cu picioarele scurte și strâmbe și cu capul mare. Între ochii 

omenești, sprâncenați negru, avea adânci încrețituri perpendiculare și anii și experiențele vieții îi 

încărunțiseră perii din jurul botului. 

           Îndată ce văzu surâsul duduii Lizuca, se apropie și începu a-i linge mâna, plină încă de șerbet 

de portocale. 

           -M-au bătut și ieri, oftă Lizuca; m-au bătut și azi; mă bat în fiecare zi… 

           Patrocle o înțelese ca totdeauna. După ce-i curăți mâna, se întoarse pe labele dinapoi, se înălță, 

se sprijini ușor de pieptul fetiței și o mângâie, ștergându-i de pe obraz urma lacrimilor sărate. 

          -Patrocle, îi zise Lizuca; tata nu mai vine de la București și pe bunici nu i-am văzut de multă 

vreme. Nici nu ne lasă să ne mai ducem pe-acolo. De când a murit mama, noi petrecem tare rău…[…] 

           Duduia Lizuca nu stătu mult în cumpănă. 

          -Patrocle, vorbi ea înălțând lângă nas arătătorul mâinii stângi, eu nu mai stau aici. Mă duc la 

bunicii mei. 

           Câinele o privea țintă. 

           Fetița se strecură spre cerdacul de dindos, pe unde o scosese  slujnicuța, și trase dintr-un cotlon 

al ei o hăinuță și o beretă de lână roșie. Se aplecă și își ridică colțunii căzuți. Apoi iar rămase 

gânditoare. 

           Stând cuminte pe coadă, Patrocle îi urmărea toate mișcările. Îndemnat de prevederea stăpânei 

lui, se prelinse, nesimțit și cu urechile clăpăuge, spre bucătărie și se întoarse în scurt, purtând delicat 

în gură, numai de o margine, o felie mare de pâine albă. 

 
(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată) 

*cotlon-colț, ascunziș 

**cerdac-verandă, pridvor, prispă 

***colțuni-ciorapi 

****boldei- câine de talie mică, cu picioare scurte 

 

1. Transcrie două cuvinte/structuri care se referă la spațiul descris în text.                          4p. 

2. Notează, pe foaia de concurs, litera în dreptul căreia este precizat răspunsul corect:  

Patrocle avea încrețituri adânci între ochi deoarece: 

a) stătea mereu încruntat; 

b) era bătrân; 

                   c) îi rămăseseră urmele unor răni mai vechi.    4p. 

3. Aranjează enunțurile următoare în ordinea apariției lor în fragmentul dat: 

 a) Căinele o privea țintă. 

 b) Nici nu ne lasă să ne mai ducem pe-acolo. 

 c)  Mă duc la bunicii mei. 

 d) Patrocle o înțelese ca totdeauna.                                                                            4p. 

  4. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, cum își manifestă Patrocle afecțiunea față  de Lizuca.            4p. 

  5. Descrie în aproximativ 30 de cuvinte stările sufletești prin care trece Lizuca, așa cum reies din textul-suport. 

       4p.  
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Partea a II-a (20 de puncte) 

 Basset Hound este o rasă de câini cu picioare scurte din familia câinilor de vânătoare. La 

originea Basset-ului stau câinii de Artois, aduși în Normandia și selectionați, fiind perpetuate 

exemplarele de talie joasă (bass în franceză înseamnă „coborât, jos, aproape de pământ”). S-a dorit 

obținerea unui câine de vânătoare robust, rezistent, cu capul permanent plasat la nivelul solului, 

capabil să descopere și să urmărească foarte bine o urmă, dar care să nu se poată depărta prea mult 

de vânător, din cauza picioarelor scurte. 

           Sociabil, calm, dispus la joacă, inteligent și curios. Are un puternic simț olfactiv și denotă multă 

independență în acțiunile sale. Nu se dovedește agresiv cu străinii, dar la orice pericol latră puternic. 

Este devotat familiei și se înțelege bine cu alți câini și alte animale. Are un comportament permisiv și 

cooperant cu copiii.  

           Este folosit la vânătoare de iepuri, căprioare, vulpi, fazani, mistreți. Câine de companie foarte 

plăcut, liniștit și echilibrat. Recomandat persoanelor mai în etate, care nu au un ritm de viață foarte 

activ. Își păstrează calitățile de vânător, putând fi util în câmp pentru a lua urma vânatului rănit. 
 (https://ro.wikipedia.org/wiki/Basset_Hound) 

1. Precizează familia de câini din care face parte rasa Basset Hound.                                       4p. 

2. Indică originea cuvântului care dă denumirea acestei specii de câine.                   4p. 

3. Transcrie, pe foaia de concurs, litera căreia îi corespunde afirmația corectă, având ca reper informațiile din 

textul dat: 

a) Este devotat familiei și nu se înțelege bine cu alți câini și alte animale. 

b) Recomandat persoanelor mai în etate, care au un ritm de viață foarte activ.. 

c) Are un puternic simț olfactiv și denotă multă independență în acțiunile sale.           4p. 

4. Explică, într-un enunţ, motivul pentru care copiii vor un astfel de câine în preajma lor.           4p.  

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, de ce rasa Basset Hound este preferată de vânători.                    4p. 

  

Partea a III-a (50 de puncte) 

1. Precizează un element de conținut comun celor două texte.                      5p. 

2. Identifică cinci trăsături ale unui câine de companie aşa cum reies din  cel de-al doilea text.        5p. 

3. Selectează, din oricare dintre textele date, cinci cuvinte care să aparţină câmpului lexical al animalelor.             

5p. 

4. Prezintă, într-un enunț,  care este planul ascuns al celor doi prieteni, Lizuca și Patrocle.     5p. 

5. Exprimă-ți opinia, într-un text de 8 – 10 rânduri, despre relația unui copil de vârsta ta cu animalul preferat.

 15p. 

6. Redactează o compunere narativă, de 150 – 200 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare cu un animal de 

companie.                                                                             15p. 

Notă! 

În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: 

• corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor; 2p. 

• respectarea părţilor unei compuneri; 2p. 

• proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului; 2p. 

• ortografia; 2p. 

• punctuaţia. 2p. 

Timp de lucru – 2 ore 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ras%C4%83_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ine
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OLIMPIADA UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ 
pentru elevii din mediul  rural  

Etapa judeţeană 

Clasa a VI-a, 3 martie 

Barem de corectare și notare 

Partea I (20 de puncte): 

1. Transcrierea unui cuvânt/unei structuri care se referă la spațiu. Exemple de răspuns: în 

bucătărie, cerdac. 2p+2p                                                                                                       4p 

2. Răspuns corect:b)                                                                                                                  4p                                                                    

3. Răspuns corect: d; b; c; a;                                                                                                      4p 

4. Explicarea clară, convingătoare - 3p; Explicația schematică – 2p; Încercare de explicare -1p; 

Respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1p 

5. Descrierea nuanțată- 3p; descriere schematică- 3p; încercare de descriere 1p; respectarea 

precizării privind numărul de cuvinte – 1p 

 

Partea a II-a (20 puncte) 

1. Precizarea corectă a familiei de câini din care face parte rasa Basset Hound(de vânătoare)4p 

2. Indicarea originii cuvântului care dă denumirea acestei specii de câine (bass în franceză 

înseamnă ”coborât jos, aproape de pământ”)                                                                       4p 

3. Răspuns corect: c                                                                                                                     4p 

4. Formularea clară și nuanțată a motivului pentru care copiii vor un astfel de câine în preajma lor: 

3p./ precizarea sumară:2p./încercare de prezentare:1p./formularea răspunsului într-un enunț – 1p. 

5. Prezentarea nuanțată-3p; prezentare schematică- 2p; încercare de răspuns-1p; respectarea 

precizării privind numărul de cuvinte – 1p 

 

Partea a III-a (50 puncte) 

1. Numirea corectă  a elementului comun identificat (Exemplu de răspuns: câinele.)        5 p. 

2. Identificarea a cinci trăsături ale unui câine de companie (plăcut, liniștit, echilibrat, sociabil, 

inteligent, etc)1p+1p+1p+1p+1p                                                                      5p 

3. Selectarea corectă a cuvintelor care aparțin câmpului lexical al animalelor (botului, picioare, 

coadă, urechile, cap, etc.) 1p+1p+1p+1p+1p                                                  5p 

4. Formularea clară și nuanțată a planului ascuns al celor doi prieteni, Lizuca și Patrocle: 4p./ 

precizarea sumară:2p./încercare de prezentare:1p./formularea răspunsului într-un enunț – 1p. 

5. Exprimarea nuanțată a opiniei despre legătura unui copil cu animalul, utilizând un conținut 

adecvat cerinței – 15p.; exprimarea schematică a opiniei, utilizând un conținut adecvat cerinței 

– 9p.; încercarea de exprimarea opiniei, utilizând parțial un conținut adecvat cerinței – 5p.; 

ezitare în rezolvarea sarcinii - 2p. 

6. Redactarea unei compuneri narative originale, care să prezinte o întâmplare imaginară cu un 

animal de companie, utilizând un conținut adecvat cerinței – 15p.; redactarea unei compuneri 

narative banale utilizând un conținut adecvat cerinței – 9p.; redactarea unei compuneri 

narative banale cu un conținut parțial adecvat cerinței - 5p.; redactarea unei compuneri în care 

narațiunea nu este modul principal de expunere - 2p.      
Notă: 

 În cazul ultimilor doi itemi, la evaluarea răspunsurilor, se vor avea în vedere: 

 Corectitudinea textului, succesiunea logică a ideilor: în totalitate/ parţial - 2p./1p                                       
       Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate/ parţial - 2p./1p.                                                             
       Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului - 2p./1p.                                                    
        Ortografia: 0-1 greşeli - 2p.; 2-3 greşeli - 1 p.; peste 3 greşeli - 0 puncte                                                                
        Punctuaţia: 0-1 greşeli - 2p.; 2-3 greşeli - 1 p.; peste 3 greşeli - 0 puncte                                                         

       Se acordă 10 puncte din oficiu.
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                            EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a 

Lixandru Carmen 

 Școala Gimnazială Nr.188, Bucureşti 

 

SUBIECTUL I  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                  ( 30 puncte ) 

5 p 1. Scris ca număr natural,  descompunerea  5∙103+7∙ 102+2∙101+9∙100, este: 

 

a) 5720 

b) 5279 

c) 5729 

d) 

 

5210 

 

5 p 2. Dacă 3 robinete umple un bazin în 6 ore, atunci 2 robinete vor umple același bazin în: 

 

a) 4 ore 

b) 9 ore 

c) 3 ore 

d) 12 ore 

  
 

5 p 3. Temperatura medie a lunii ianuarie a fost  -3⁰C, iar temperatura lunii aprilie a fost 9⁰C. 

Diferența de temperatură între cele doua luni este: 

 

a) 12⁰C 

b) 3⁰C 

c) 9⁰C 

d) 6⁰C 

  
 

5 p 4. Rezultatul calculului   4∙(27+13∙10)  este egal cu: 

 

a) 1600 

b) 624 

c) 628 

d) 238 

  
 

5 p 5. Media geometrică a numerelor 3√5 + 6 si 3√5 – 6 este: 

 

a) 5√3 

b) 3√5 

c) 9 
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d) 3 

  

 
 

5 p 6. 

 

Andrei a plecat în excursie la 7:30 şi a ajuns la Predeal la 9:45. Apoi a mers pe jos până la 

cabană 30 de minute.  Le-a spus părinților că a ajuns la cabană după 3 ore şi 15 minute. 

Afirmația lui Andrei este: 

 

a) adevărată 

b) falsă 

 

   

 

 

SUBIECTUL II  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                        ( 30 puncte ) 

5 p 1. Dacă A, B, C  sunt trei puncte coliniare, în 

această ordine cu AB = 10 cm , AC = 24 cm 

iar M este  mijlocul segmentului BC, atunci 

lungimea segmentului AM este de: 

              a)  12 cm;          

              b)  17 cm;          

              c)  5 cm;        

              d)  7 cm.          

 

 

 

 

5 p 2. Complementele a două unghiuri au măsurile 

de 45⁰ şi 67⁰. Suma măsurilor celor două 

unghiuri este de:  

        a) 90º       

        b) 68º  

        c) 112º  

        d) 180⁰ 

  
 

 

 

5 p 3. În triunghiul ABC, m(∢ BAC) = 90⁰ , 

AD ⊥ BC, D ∈ BC. Dacă BD=3cm,BC=15 cm 

atunci lungimea înălțimii AD este egală cu: 

 

a) 3√5 cm 

b) 6√5 cm 

c) √15 cm 

d) 6 cm 
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5 p 4. În figura de mai jos este reprezentat un 

semicerc de diametru AB , iar punctele  C și D 

situate pe acest semicerc, astfel încât arcele 

AC, CD, DB sunt congruente.  Se știe că 

AB=18 cm. Atunci perimetrul triunghiului  

COD  este egal cu: 

 

a) 27 cm 

b) 54 cm 

c) 18 cm 

d) 36 cm 

  
 

 

 

 

5 p 5.  În figura de mai jos,  ABCD este un pătrat, iar   

MAB este un triunghi echilateral construit în 

exteriorul pătratului. Atunci măsura unghiului 

DMC este egală cu: 

 

a) 45⁰ 

b) 20⁰ 

c) 30⁰ 

d) 150⁰ 

  
 

 

 

5 p 6. ABCD este un trapez isoscel, AB║DC,  

AD ≡BC, AB=16 cm, DC=24 cm, măsura 

unghiului BCD este egală cu 60⁰, atunci aria 

trapezului este egală cu: 

 

a) 80√3 𝑐𝑚2 

b) 160 𝑐𝑚2 

c) 40√3 𝑐𝑚2 

d) 56 𝑐𝑚2 

  
 

 

 

 

SUBIECTUL III  

Scrieți rezolvările complete.                                                                                                             ( 30 puncte )                                                                                                                                                                 

5 p 1.  
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    Un elev plăteşte la un magazin  pentru 3 kg de mere şi 5 kg de cartofi suma de 19 lei. 

Un alt elev plăteşte la acelaşi magazin pentru 2 kg de mere şi 4 kg de cartofi suma de 14 

lei.  

a) Cât costă un kg de mere şi cât costă un kg de cartofi ? 

 

b)   Ce rest va primi Ioana de la o bancnotă de 50 de lei, dacă cumpără de la acelaşi magazin 

5 kg de mere şi 3 kg de cartofi ? 

5 p 2. Se dau mulțimile A = {x ∈ R | ₋2  < 
𝑥−1

3
 < 1}   şi   B = { x ∈ R | |2x-3| ≤ 5 }.  

 

a) Determinati mulțimea A 

 

b) Determinati mulțimea B si A ∩ B. 

 

 

5 p 3. Fie numerele  a = |-5 + 2√6 |  şi   b = 5 + 2√6. Calculați : 

 

a) Media aritmetică  a numerelor a şi b. 

 

b) Media geometrică  a numerelor a şi b. 

 

 

5 p 4. 

 

 

 

a) 

 

b) 

În dreptunghiul ABCD se construiește  AE ⊥ BD, 

 E∈ BD. Dacă BE=20 cm, DE=5cm, calculați: 

 

 

AE 

 

Aria dreptunghiului ABCD. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

5 p 5. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Se consideră  trapezul ABCD cu AB║CD ,  

AD =DC=BC=6 cm şi  AB=12 cm.  

 

 

Calculaţi înălţimea trapezului. 

 

Arătaţi că distanţa de la A la BC este  

mai mare de 10 cm. 
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5 p 6. 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

Fie ABCDA`B`C`D` un paralelipiped dreptunghic cu 

BC = 5 cm, CC` = 8√3  cm, AB = 12 cm 

şi M ∈ ( DD`), astfel încât DM = 3√3 cm. Calculaţi: 

 

unghiul dintre dreapta A`M şi CC`. 

 

 

distanţa de la punctul A` la dreapta BD. 
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TEST PAPER 

7th Grade 

                                                                        Prof. Brana Claudia-Cristiana 

                                                              Colegiul Economic Pintea Viteazul Cavnic, Maramureș 

 

1. ADD 4 MORE EXAMPLES OF GADGETS: 16p 

 

coffee machine, TV,  

 

2. CIRCLE  THE CORRECT ANSWER:  14p 

 

1.My mother asked me to wash the  (dishes/table). 

 

2. My father asked me to  (make/clean) my bed. 

 

3. My brother asked me to  (wet/water) the plants. 

 

4. My roommate asked me to do the  (clothes/laundry). 

 

5. My boyfriend asked me to  (vacuum/vacate) the living room. 

 

6. My parents asked me to  (tidy/tighten) up my room. 

 

7. My grandfather asked me to  (take/make) out the trash. 

3. Mark the sentences with T (true) or F (false):  20p 

1. People must wash their hands before eating. 

2. Drivers must cross the street when the lights are red. 

3. You mustn't leave your dog outside when you go to the cinema. 

4. Students don't have to do their homework if they want to get good grades. 

5. You must turn off your phone at the library.   

4.  Complete the sentences with should, shouldn’t and a verb in the list. 20p 
 

 Ask, do, eat, wear, give 

1. I_______________more vegetables, but I hate them. 

2. You ______________so many questions. You are going to get into trouble. 

3. Parents __________________medicine to their children without going to the doctor first. 

4. I ___________ more sport. I have to lose some weight. 

5. What kind of dress_________I _______for tonight's ceremony? 
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5.Write a short paragraph to describe what chores you have to do at home. Explain which ones 

you like doing and which you dislike. 20 p  60-80words 

 

 

Answer keys and marking scheme: 

 

Ex 1.   Possible answers: laptop, PC, hairdryer, remote control, e-reader, digital camera etc. 

                

4 examples of gadgets x 4 p= 16 p   

 

Ex. 2.  1. dishes     2. make    3. water    4. laundry    5. vacuum      6. tidy      7. take      

 

      7x2p=14p 

 

Ex. 3   1. T  2. F   3. F   4. F    5. T 

 

      5x4p=20p 

 

Ex 4. 1. Should eat    2. Shouldn’t ask      3. Shouldn’t give       4. Should do     5. Should wear 

 

Ex 5.  20p:  Content-5p;   cohesion- 5p;    coherence-5p;    spelling-5p 

 

        10 p oficiu 
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SUMMER HOLIDAY 

WORD SEARCH 

                                                                                         Prof. Brana Claudia-Cristiana 

                                                             Colegiul Economic Pintea Viteazul Cavnic, Maramureș 

Find the words in the puzzle. Words can go in any direction. Words can share letters as 
they cross over each other. 

                                                                                             

 

 

 

beach  camping  friends  

fun  hiking  hot  

ice cream  July  pool  

relax  sand  sandcastles  

sea  shorts  sun  
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sunbathing  sunglasses  swimming  

travelling  watermelon    

 

 

 

Answer key: 
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Worksheet 

House and furniture 

      Prof. Brana Claudia-Cristiana 

Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureș 

 

1. Read the text and mark the sentences with T (true) or F (false). 

Mickey Mouse has a big house. His house has three rooms. The rooms are long and dark. Donald 

Duck lives in an old house. He likes his house because it has a bedroom, a kitchen and a bathroom. 

Ruddy Fox lives on Cherry Street near the Pet Shop. Her house is warm and cozy. It has one big 

room upstairs and a room downstairs. 

a. Mickey Mouse lives in a small house._________________ 

b. Mickey Mouse’s house has three rooms._______________ 

c. Donald Duck doesn’t like his house._________________ 

d. Rudyy’s house has two rooms.____________________ 

 

2. Name the parts of the house: 

    

 

3. Look at the picture of the house. Answer the questions: 

a) How many windows can you see in the picture? ________________ 

b) Where are the flowers? ______________________________ 
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4. Match the picture and the word: 

 

1.  

2.  

3.  

4.   

                                                                                                             e.  table 

 

 

5. Fill in the blanks: 

a) In my bedroom I have a _____________________. 

b) In my _________________ I have a fridge. 

c) In my living room I have a ___________________. 

d) In my _________________ I have a bathtub. 

 

Answer key: 

Ex 1. a. F; b. T; c. F; d. T 

Ex 2. Roof, door, window, wall 

Ex 3.  a. Four (windows);   b. The flowers are in the garden. / In front of the house. 

Ex 4.  1-d; 2-e; 3-a;  4-b. 

Ex 5.  a. bed;   b. kitchen;    c. tv/sofa/table;   d.  bathroom  

 

a. fridge 

b. bed 

c. carpet 

d. lamp 
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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ 

ACIZI ȘI BAZE 

CLASA A IX-A REAL 

Profesor Ciobanu Elena 

Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu 

 

     Subiectul A. Să se aleagă din paranteză termenul care completează corect următoarele 

afirmații: (5x0,3=1,5p) 

1. Conform teoriei protolitice.......................este o substanță care poate accepta protoni (acidul / baza); 

2. Apa are caracter.......................................................................................................... (amfoter / acid); 

3. Baza conjugată a unui acid tare este o bază..................................................................... (tare / slabă) 

4. Un acid poliprotic sau polibazic generează ................................................................(mai multe  baze 

conjugate / o singura bază conjugată); 

5.O soluție pentru care [HO-]=10-2 are caracter.................................................................... (acid/bazic) 

     Subiectul B.   La  următoarele  afirmații  să se răspundă  cu A (adevărat) sau F (fals). Să se 

corecteze afirmațiile false : (5x0,4=2p) 

1.  Specia HSO4
- are caracter amfoter. 

2. În soluțiile bazice [H3O
+]>[HO-]. 

3. În reacția cu amoniacul, apa manifesta caracter acid. 

4. Acizii tari sunt puţin disociaţi în soluţie apoasă. 

5. pOH-ul unei soluții de acid clorhidric este mai mare decât 7.  

     Subiectul C.Pentru acidul carbonic, se cere : (4x0,5=2p) 

a) Scrierea proceselor de ionizare ; 

b) Indicarea caracterului fiecărei specii din punct de vedere acido-bazic ; 

c) Indicarea speciilor cu caracter amfoter și a cuplurilor acid/ bază conjugată; 

d) Expresia constantei de echilibru pentru prima treaptă de ionizare  și a constantei de aciditate pentru 

treapta a II-a  de ionizare. 

Subiectul D.  

În 100 mL soluție se găsesc dizolvate 0,63 g acid azotic .  Să se determine pH-ul soluției și volumul 

soluției de hidroxid de sodiu de concentrație 0,01 M necesar neutralizării acidului.  

Se dau: AH=1, AN=14, AO=16 (2 p)   

Subiectul E: Să se determine pH-ul  și POH-ul următoarelor soluții: 

a) Soluție de acid clorhidric de concentrație 0,001M. (0,5p) 
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b) Soluție de amoniac de concentrație 0,001M (KNH4OH=1,6 ·10-8) (1 p) 

 

Stiați că... În agricultură,calitatea solurilor se poate îmbunătăți dacă se adaugă fie var (crește pH-ul) 

fie humus (scade pH-ul)? Vița de vie se dezvoltă bine într-un sol cu pH=5,4-6,7, grâul la pH = 5,4-7 

și tomatele la 5,33-6,66? 
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Test Geografie-Pregătire Bacalaureat 

                                                                                           Prof.Costea Leontin 

                                                                                            Liceul,,HCC” Abrud 

CLASA A XII-A 

ROMÂNIA – EUROPA – UNIUNEA EUROPEANĂ, PROBLEME FUNDAMENTALE 

Se acordă 10 puncte din oficiu 

SUBIECTUL I          30 puncte 

 

Harta de mai sus, pe care sunt marcate state ,cu litere, orașe-capitale cu cifre și numere, se referă la 

subiectul I A-D. 

A. Precizați :            4 p 

               1. numele statelor marcate pe hartă cu literele A și G.  

             2. numele orașelor-capitală marcate pe hartă cu cifrele 2 și 7. 

B. Completează spațiile libere cu informația considerată corectă :    6 p 

1. Orașele Debrecen și Pecs se află în statul marcat, pe hartă, cu litera....... 

2. Sunt considerate țări balcanice țările a căror capitale sunt marcate,pe hartă, cu cifrele.... 

3. Podgorica (Podgorița) este capitala statului marcat pe hartă cu litera..... 
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C. Scrieţi, pe foaia de evaluare, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos:                                                                                        10 p 

1. Fluviul Vistula străbate capitala politică precum și capitala istorică a țării marcate cu litera 

: 

a. C   b. D  c. E  d. H 

2. Este o țară predominant muntoasă cea marcată pe hartă cu litera : 

a. B   b. C  c. G  d. H 

3. Orașul –capitală notat cu numărul 4 este numit : 

a. Luxemburg  b. Haga  c. Berna  d. Bruxelles 

4. Țara cu cea mai mică densitate a populației din Europa este cea a cărei capitală este notată 

cu numărul : 

a. 3   b. 6  c. 9  d. 10 

5. Este numită ”Insula verde” sau ”Insula smaraldului” ,datorită pășunilor care o acoperă 

aproape în întregime, țara marcată pe hartă cu litera : 

a. A   b. B  c. D  d. F 

D.              6 p           

Prezentați două deosebiri și o asemănare între clima statului marcat cu litera B și clima statului 

marcat cu litera D.     

E                                                                                                                                                           4 

p 

          a. Prezentați doi factori care influențează regimul hidrologic al fluviilor europene.  

          b. Europa este continentul cu cel mai ridicat grad de urbanizare. Prezentați două cauze ale 

acestui fapt.     
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SUBIECTUL AL II-LEA         30 puncte 

 

Harta de mai sus,pe care sunt marcate ,cu litere,unități de relief ,râuri cu cifre de la 1 la 6, orașe 

notate de la 7 la 12, se referă la subiectul II A-E. 

A. Precizați :           4 p 

1. Numele orașelor marcate cu numerele  8 și 12. 

2. Numele râurilor marcate cu cifrele  2 și 4. 

B. Completează spațiile libere cu informația considerată corectă :    6 p 

1. Unitățile de relief notate cu literele G și E sunt separate de culoarul depresionar numit... 

2. Unitatea de relief caracterizată de un substrat foarte diversificat – mozaic petrografic – 

este cea notată cu litera.... 

3. Este situat în depresiunea Sibiului oraș marcat pe hartă cu numărul... 

4. Izvorăște din Carpații Orientali și traversează Carpații Meridionali râul notat cu cifra... 

5. Cea mai mare altitudine, dintre unitățile de relief hașurate, se înregistrează în unitatea de 

relief notată cu litera... 

6. Cea mai extinsă depresiune intramontană se află în unitatea de relief notată cu litera... 

C.  Scrieţi, pe foaia de evaluare, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos:                                                                                                 10 p 

1. Vegetația de stepă are condiții propice de dezvoltare în unitatea de relief notată cu : 
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a. A  b. B  c. E  d. G 

2. Râul cu cel mai mare debit din țara noastră este cel notat cu cifra : 

a. 1  b. 2  c. 4  d. 8 

3. Cele mai multe lacuri glaciare, dintre unitățile de relief hașurate, se află în unitatea de 

relief notată cu litera : 

a.C   b. E  c. G  d. J 

4. Influențe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief notată cu litera : 

a. B  b. G  c. H  d. J 

5. Orașul  notat cu numărul 9, cel mai mare port de pe Dunăre, este numit : 

a. Brăila  b. Drobeta T. Severin  c. Galați  d. Tulcea 

D. Prezentați 3 deosebiri între relieful unității de relief notate cu F și cel al unității de relief notate 

cu D.            6 p 

Notă : Pentru punctaj maxim deosebirile trebuie prezentate comparativ , nu separat. 

E.               4 p 

            a. Prezentați o cauză care explică diferența de temperatură de peste 2°C între sudul și nordul 

țări. 

b. Prezentaţi două argumente privind complexitatea geologică şi geomorfologică a Podişului 

Dobrogei. 
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SUBIECTUL AL III-LEA         30 puncte 

 

A.             4 p 

1. Prezintă tendința evoluției vârstei medii a populației rezidente în România în perioada 

2008-2018 

2. Prezintă o cauză a diferenței de vârstă medie dintre populația masculină și populația 

feminină 

3. Calculează diferența de vârstă medie ,în anul 2018, între populația masculină și populația 

feminină 

B.              6 p 

1. Explicați ce reprezintă fenomenul de îmbătrânire demografică    

2. Prezentați două cauze și două consecințe ale faptului că Italia este țara cu cel mai mare 

grad de îmbătrânire demografică de pe continentul nostru. 

C. Pentru Ucraina, precizaţi:          10 

p 

1. două state vecine care nu sunt membre al UE; 

2. două elemente geografice care îi definesc poziţia geografică; 
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3. un tip de climat; 

4. fluviul care traversează oraşul-capitală; 

5. forma de guvernământ; 

6. trei oraşe, altele decât capitala; 

D.                                                                                                                                                       6 p 

 Pe ţărmul nord-vestic al Europei, deşi latitudinile sunt de 50-70 grade lat.N, climatul este blând, cu  

amplitudini termice reduse, temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate.  

1. Explicaţi prezenţa unui climat blând la această latitudine.  

2. Menţionaţi două activități economice favorizate de acest climat.  

3. Numiţi un stat care se află la această latitudine şi beneficiază de acest climat.   

  

E.                                                                                                                                                      4 p 

 1. Explicați lipsa viețuitoarelor din Marea Neagră la adâncimi mai mari de 200 m.  

2. Prezentați o cauză care determină cantităţi de precipitaţii mai mari în vestul continentului Europa 

faţă de estul acestuia 
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JUNIMEA ȘI MARII CLASICI 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

CLASA a XI-a 

Prof. Ardeleanu-Blaga Nicuța 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați 

 

               *Citiți cu atenție următoarele întrebări și încercuiți varianta corectă: 

1. Între tinerii intelectuali care au fost membrii fondatori ai Societății „Junimea” s-au  aflat: 

a. Vasile Alecsandri, Petre Carp, Iacob Negruzzi 

b. Mihail Kogălniceanu, Vasile Pogor, Teodor Rosetti 

c. Vasile Pogor, Teodor Rosetti, Iacob Negruzzi 

 

2. Revista Societății „Junimea” s-a  numit: 

a. „Dacia literară” 

b. „Convorbiri literare” 

c. „Sburătorul” 

 

3. Societatea „Junimea”  mai deținea, printre altele, în patrimoniul său: 

a. O sală de spectacole, o tipografie și o librărie 

b. O tipografie, o librărie și o revistă 

c. Un spațiu pentru conferințe, o revistă și o tipografie 

 

4. A fost considerat „spiritus rector” al junimiștilor: 

a. Titu Maiorescu 

b. Mihai Eminescu 

c. Ion Creangă 

 

5. Funcția de redactor-șef al revistei Societății „Junimea” a fost deținută de: 

a. Vasile Pogor 

b. Petre Carp 

c. Iacob Negruzzi 

 

6. M. Eminescu trimite de la Viena către revista Societății „Junimea” următoarele trei poezii 

(1870): 

a. Luceafărul, Mortua est, Epigonii 

b. Mortua est, Epigonii, Venere și Madonă 

c. Epigonii, Scrisoarea I, Memento mori 

 

7. Titu Maiorescu  analizează condiția materială și totodată condiția ideală a operei literare (în 

termeni hegelieni) în studiul: 
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a. Eminescu și poeziile lui 

b. Beția de cuvinte 

c. O cercetare critică asupra poeziei noastre de la 1867 

 

8. Problema formei fără fond este dezbătută de Titu Maiorescu în studiul: 

a. Comediile d-lui Caragiale 

b. În contra direcției de astăzi în cultura română 

c. Direcția nouă în proza și poezia română 

 

9. Revista „Convorbiri literare” a apărut în anul: 

a. 1867 

b. 1840 

c. 1918 

 

10. Titu Maiorescu dezbate problema moralității în artă în termeni kantieni în studiul: 

a. Beția de cuvinte 

b. Direcția nouă în poezia și proza română 

c. Comediile d-lui Caragiale 

 

11. Prima creație a „Luceafărului literaturii române” sub numele de Mihai Eminescu a fost: 

a. De-aș avea 

b. Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști 

c. O,mamă… 

 

12. Poetul Mihai Eminescu s-a împrietenit la Viena cu: 

a. I. L. Caragiale 

b. Ion Creangă 

c. Ioan Slavici 

 

13.  În ce calitate îl va cunoaște M. Eminescu pe marele povestitor la întoarcerea în țară? 

a. Ca jurnalist/ gazetar 

b. Ca revizor școlar 

c. Ca bibliotecar 

 

14.   M. Eminescu  va colabora la redacția ziarului „Timpul”, când va scrie și publica majoritatea 

articolelor sale politice, cu: 

a. Ioan Slavici și I. L. Caragiale 

b. Titu Maiorescu și Ion Creangă 

c. Ion Creangă și I. L. Caragiale 

 

15.  Recunoașteți poezia din care sunt extrase versurile: 

„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată 

 Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi 
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 Ochii mei înălțam visători 

                           La steaua singurătății.” 

a. Scrisoarea III 

b. Floare albastră 

c. Odă (în metru antic) 

 

16. Criticul literar Titu Maiorescu consideră că poetul Eminescu a fost o personalitate 

copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin: 

a. Curiozitate intelectuală, memorie, cultură de nivel european 

b. Farmecul limbajului, avere  materială, inteligență 

c. Memorie, curaj, cultură  

 

17. Chiar dacă Eminescu se proclamă un poet romantic, în opera sa se îmbină idei estetice 

aparținând mai multor curente, printre care: 

a. Simbolism și impresionism 

b. Impresionism și expresionism 

c. Clasicism și romantism 

 

18. În care dintre poeziile de mai jos descoperim mitul erotic al Zburătorului? 

a. Luceafărul, Călin (file din  poveste) 

b. Floare albastră, Scrisoarea I 

c. Scrisoarea III, Crăiasa din povești 

 

19. Supratema creației eminesciene este: 

a. Moartea 

b. Timpul 

c. Istoria 

 

20. Poemul „Luceafărul” are ca punct de plecare următorul basm popular cules de germanul 

Kunish aflat în peregrinări prin Țările Române: 

a. Călin nebunul 

b. Prâslea cel Voinic și merele de aur 

c. Fata din grădina de aur 

 

21. Prima interpretare a poemului „Luceafărul”, ca alegorie: „ Iar înțelesul alegoric (…) este că 

dacă geniul nu cunoaște moarte și numele lui scapă de noaptea uitării, aici pe pământ, nici e 

capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc” 

aparține lui: 

a. G. Călinescu 

b. M. Eminescu 

c. Titu Maiorescu 

 

22. Sinteză a creației eminesciene, „Luceafărul”, cuprinde între principalele teme: 
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a. Problematica omului de geniu și iubirea 

b. Istoria și natura 

c. Timpul și istoria 

 

23. Numele mitologic al Luceafărului-Hyperion este cunoscut doar de: 

a. Fata de împărat 

b. Cătălina 

c. Creatorul/ Demiurgul 

 

24. În versurile „Nu e nimic și totuși e/ O sete care-l soarbe,/ E un adânc asemene/ Uitării celei 

oarbe” (Luceafărul), Eminescu prezintă: 

a. Haosul primordial 

b. Imagini apocaliptice 

c. Mediul în care trăiește Cătălina 

 

25. Întâlnirea dintre Luceafăr și fata de împărat are loc: 

a. În realitate 

b. În visul fetei de împărat 

c. În codru 

 

26. Aprecierea critică previzionară:  „Pe cât se poate omenește prevedea, literatura poetică 

română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbei naționale, care 

și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare 

pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării românești” aparține lui: 

a. G. Călinescu 

b. Tudor Vianu 

c. Titu Maiorescu 

 

27. Înaintașul legitim al povestitorului Ion Creangă este cronicarul moldovean: 

a. Ion Neculce 

b. Miron Costin 

c. Grigore Ureche 

 

28. Oximoronul cuprins în numele personajului Harap-Alb sugerează: 

a. Condiția umană 

b. Contrastul dintre puritatea spirituală a eroului și situația umilă în care se află temporar 

c. Un simplu joc de cuvinte 

 

29. Termenul german de bildungsroman conferit și basmului „Povestea lui Arap-Alb” se traduce 

prin: 

a. Roman al formării, al inițierii 

b. Roman de aventuri 

c. Roman fluviu 
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30. Între comediile lui I. L. Caragiale se află: 

a. O scrisoare pierdută, D ale carnavalului, Domnu Goe 

b. O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută, D ale carnavalului 

c. Domnu Goe, O scrisoare pierdută, Conu Leonida față cu Reacțiunea 

 

31. Purtătorul de mesaj al comediei „O scrisoare pierdută” este:  

a. Pristanda 

b. Zoe 

c. Cetățeanul turmentat 

 

32. Afirmația: „Există la Caragiale un umor inefabil ca și lirismul eminescian, independent de 

orice observație ori critică, constând în caragialism, adică într-o manieră proprie de a vorbi” 

aparține lui: 

a. G. Călinescu 

b. G. Ibrăileanu 

c. Tudor Vianu 

 

33. Cuvintele memorabile sub semnul cărora se află întreaga creație caragialiană – „simt enorm și 

văd monstruos” – se regăsesc în schița: 

a. Grant Hotel „Victoria Română” 

b. Bubico 

c. Un pedagog de școală nouă 

 

34. Subiectul comediei „O scrisoare pierdută” se structurează după tehnica: 

a. Contrapunctului 

b. Labirintului 

c. Bulgărelui de zăpadă 

 

35. Opinia că „Dandanache  este mai prost decât Farfuridi și mai canalie decât Cațavencu” 

aparține lui: 

a. Zoe 

b. I. L. Caragiale 

c. Titu Maiorescu 

 

36. Studiul „Numele proprii în opera comică a lui Caragiale” este scris de: 

a. Garabet Ibrăileanu 

b. G. Călinescu 

c. Eugen Lovinescu 

 

37. Replica „Curat murdar!” aparține personajului: 

a. Dandanache 

b. Cațavencu 
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c. Pristanda 

 

38. Ioan Slavici este scriitor: 

a. moldovean 

b. ardelean 

c. muntean 

 

39. În nuvela „Moara cu noroc” sunt pedepsite pentru păcatele lor de către însuși autor personajele: 

a. Ana, Pintea, soacra lui Ghiță 

b. Copiii, soacra lui Ghiță, Ana 

c. Ana, Ghiță, Lică Sămădăul 

 

40. Nuvela „Moara cu noroc” se încadrează în realism prin: 

a. Viziune realistă, obiectivitate, stil sobru 

b. Construcție epică riguroasă, tema istoriei, descriere amănunțită 

c. Tema iubirii, stil sobru, obiectivitate 

 

 

RĂSPUNSURI CORECTE: 

 

1.   c                                    11.  a                                       21.  b                                  31.  c 

2.   b                                    12.  c                                       22.  a                                  32.  a 

3.   b                                    13.  b                                       23.  c                                  33.  a 

4.   a                                    14.  a                                       24.  a                                  34.  c 

5.   c                                    15.  c                                       25.  b                                  35.  b 

6.   b                                    16.  a                                       26.  c                                  36.  a 

7.   c                                    17.  c                                       27.  a                                  37.  c 

8.   b                                    18.  a                                       28.  b                                  38.  b 

9.   a                                    19.  b                                       29.  a                                  39.  c 

10. c                                    20.  c                                       30.  b                                  40.  a 

 

 

 NOTĂ: Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Din oficiu, 20 de puncte. 
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Modulul: M I -  ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI 

PIELĂRIE 

Clasa: a XI- a  

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie 

Calificarea profesională: Tehnician designer vestimentar 

Autor: prof. Mândru Voichiţa 

 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU  

Conținutul învățării:  Analize de laborator specifice țesăturilor și tricoturilor 

                                                Desimea ţesăturilor şi tricoturilor 

Rezultate ale învățării (codificate conform SPP): 

Cunoștințe: 

            7.1.10. Caracteristici fizico-mecanice și  structurale ale țesăturilor și tricoturilor 

            7.1.11. Echipamente, aparate, instrumente, materiale necesare analizelor specifice țesăturilor și 

tricoturilor 

            7.1.12. Analize de laborator specifice țesăturilor și tricoturilor 

Abilități: 

           7.2.8. Realizarea analizelor de laborator specifice țesăturilor și tricoturilor 

7.2.9. Utilizarea echipamentelor, aparatelor, instrumentelor, materialelor necesare analizelor specifice 

țesăturilor și tricoturilor 

Atitudini: 

         7.3.4. Stabilirea independentă a valorilor parametrilor analizați 

         7.3.5. Utilizarea independentă a echipamentelor, materialelor și a instrumentelor în scopul efectuării 

analizelor 

         7.3.7.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

muncă. 

7.3.8. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru 

primită. 

 

 

                                  

 

 

 

Activitatea  din cadrul lecţiei se bazează pe munca în echipă.  

 

Etape: 

1. Profesorul anunţă tema şi o scrie la tablă (flipchard): Desimea ţesăturilor şi tricoturilor 

      Are pregătite seturi de mostre de ţesături şi tricoturi de diferite tipuri şi foi A4. Fiecare set conţine 

câte trei mostre de ţesături (tricoturi) şi trei foi de lucru, trei lupe, ace cu gămălie. 

2. Elevii vor fi împărţiţi în echipe de 6 persoane (recomandat, cu stiluri diferite de învăţare), iar în 

cadrul fiecărei echipe se constituie trei subgrupe.  

3. Profesorul repartizează materialele de lucru. Fiecare grupă primeşte un set de mostre (numerotate), 

fiecare mostră fiind ataşată unei foi de lucru.   

ACTIVITATE DE LABORATOR 
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4. În cadrul grupelor, fiecare subgrupă (pereche) primeşte câte o mostră de ţesătură / tricot şi o foaie 

de lucru. 

5. Profesorul explică modul de lucru.  

Sarcinile de lucru detaliate: 

a. Pentru grupele cărora li se repartizează ţesături: 

• Fiecare subgrupă va determina desimea în urzeală (Du) şi desimea în bătătură (Db) pentru 

mostra de ţesătură primită, folosind lupa textilă. Se numără firele de urzeală / bătătură pe o porţiune 

de 2 cm (sau pe altă lungime indicată de profesor). 

• Pentru mostrele de ţesătură la care desimea este mare, se decupează o suprafaţă de material mai 

mare de 1 cm, se elimină firele ce depăşesc un centimetru, se destramă separat firele de urzeală de cele 

de bătătură şi apoi se numără.  

• Determinarea desimii se va face pe ambele direcţii ale mostrei de ţesătură. Valorile obţinute  

vor fi trecute în tabel, pe foaia de lucru. 

 

 

• În etapa următoare, fiecare subgrup transmite foaia de lucru subgrupului din dreapta, preluând 

la rândul său, foaia de lucru a subgrupei din stânga. Fiecare subgrup, va relua determinarile pentru 

noul eşantion şi le completează în tabel (tabelul 1). 

•  Urmează o nouă rotire a foilor, de fapt rotirea se face de trei ori, când fiecare subgrup după ce 

îşi completează valorile determinărilor proprii, va calcula şi media aritmetică a valorilor obţinute, atât 

pentru desimea în urzeală (Dumed) cât şi pentru desimea în bătătură (Dbmed). 

Tabel 1 - Centralizarea determinării desimii ţesăturilor  

Mostra 

Desimea în urzeală 

Du  (fire/10 cm) 

Desimea în bătătură 

Db (fire/10 cm) 

Du1 Du2 Du3 Dumed Db1 Db2 Db3 Dbmed 

1.         

2.         

3.         

 

b. Pentru grupele cărora li se repartizează tricoturi: 

• Fiecare subgrupă (pereche) va determina desimea pe orizontală a tricotului (Do) şi desimea pe 

verticală (Dv) pentru mostra de tricot primită, folosind lupa textilă. Se numără ochiurile pe orizontală 

şi pe verticală de pe 5 cm de tricot (sau pe altă lungime, după caz). 

• Valorile obţinute se vor nota în tabelul de pe foaia de lucru, (tabelul 2). 

 

                                                   Rezultatul obţinut pentru desime se va raporta la numărul firelor de 

                                              urzeală / bătătură pe 10 cm ţesătură. 

                                               
Reţine! 

                                                   Rezultatul obţinut pentru desimea tricotului se va raporta la numărul  

                                              ochiurilor pe orizontală şi pe verticală, de pe 5 cm tricot (chiar dacă 

                                              ochiurile s-au numărat pe o altă lungime). 
Reţine! 
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• În etapele următoare se respectă principiul de lucru descris pentru grupele cărora li s-au 

repartizat ţesături. Modul de rotire al foilor de lucru se face la fel. 

• La a treia rotire a foilor de lucru, fiecare subgrup îşi completează valorile determinărilor 

proprii, şi media aritmetică a valorilor obţinute, atât pentru desimea pe orizontală cât şi pentru 

desimea pe verticală. 

 Tabel 2. - Centralizarea determinării desimii tricoturilor   

Mostra 

Desimea pe orizontală 

Do (ochiuri/5 cm) 

Desimea pe verticală 

Dv (ochiuri/5 cm) 

Do1 Do2 Do3 Domed Dv1 Dv2 Dv3 Dvmed 

1.         

2.         

3.         

 

6. Profesorul observă şi analizează nivelul de cooperare şi de îndeplinire a sarcinilor de lucru de către 

fiecare membru al subgrupelor de lucru şi intervine atunci când elevii întâmpină dificultăţi. 

7. După finalizarea sarcinilor de lucru, fiecare grupă îşi desemnează un reprezentant pentru raportarea 

rezultatelor. Se vor compara rezultatele obţinute cu cele etalon (stabilite anterior de către profesor). 

 Se vor compara rezultatele obţinute de grupele care au determinat desimea ţesăturilor şi separat 

rezultatele obţinute de grupele care au determinat desimea tricoturilor. Interpretarea rezultatelor şi 

elaborarea concluziilor activităţii desfăşurate se face sub îndrumarea profesorului, prin participarea 

întregului colectiv. 
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FIȘĂ DE LUCRU -LUCRUL MECANIC ȘI PUTEREA MECANICĂ 

Lukin Diana 

Liceul Teoretic Peciu Nou 

1. Lucrul mecanic este o mărime fizică:  

a) scalara 

b) vectoriala 

2. Unitatea de măsura pentru lucru mecanic în S.I. este  

a) Cal putere 

b) Joule 

c) Watt 

3. Lucrul mecanic efectuat de greutatea unui corp, atunci când acesta se deplasează pe direcție 

orizontală este  

a) pozitiv 

b) zero 

c) negativ 

4. Lucrul mecanic efectuat de forța de frecare care apare la contactul dintre corp și suprafața pe 

care se deplasează acesta, este:  

a) pozitiv 

b) zero 

c) negativ 

5. Puterea mecanică este o mărime fizică scalară, care se notează cu simbolul:  

a) L 

b) P 

c) E 

6. Unitatea de măsură pentru puterea mecanică în SI este:  

a) Cal putere 

b) Joule 

c) Watt 

 

7. Lucrul mecanic efectuat de o forță de 20 N care deplasează corpul cu 15m, acționând pe aceeași 

direcție și în același sens cu sensul de deplasare al corpului este:  

a) 30 J 

b) 300 J 
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c) 1,33 J 

8. Transformând 300 CP, în unitatea din S.I., obținem :  

a) 0,407 W 

b) 220800 J 

c) 220800 W 

9. Lucrul mecanic este o mărime fizică: 

a) De stare 

b) De proces 
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Test grilă- înțelegerea textului dramatic  

,,Take, Ianke și Cadâr", de Victor Ioan Popa 

Clasa a VIII-a 

Spineanu Claudia-Ileana  

Școala: Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara 

 

1. Textul ,,Take, Ianke și Cadâr" este un text dramatic, deoarece: 

a) relatează niște întâmplări în ordine logică și temporală;legate de iubirea interzisă dintre 

Ana și Ionel 

b) are ca mod de expunere specific dialogul; 

c) combină structuri textuale diverse. 

 

2. Cadâr e trist, pentru că:  

a) negustoria lui merge prost; 

b) nu este agreat de Take și de Ianke; 

c) a rămas singur, pierzându-și iubita din tinerețe din cauza diferențelor religioase.  

 

3. În textul dramatic sfârșitul unui act este marcat prin:  

a) tragerea cortinei, spectatorii putând să își părăsească locurile, întrucât există o pauză mai 

mare; 

b) mici schimbări de decor, spectatorii neputând să își părăsească locurile;  

c) intrarea în scenă sau ieșirea din scenă a unui personaj.  

 

4. Lista de personaje este un tip de: 

a) indicații scenice externe; 

b) didascalii interne; 

c) indicații scenice scrise între paranteze rotunde. 

 

5. Ana este:  

a) fiica lui Cadâr; 

b) fiica lui Take; 

c) fiica lui Ianke. 

6. În textul dramatic, scena reprezintă: 
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a) o subdiviziune a piesei de teatru; 

b) o subdiviziune a actului; 

c) o subdiviziune a piesei de teatru notată cu cifre romane. 

 

7. Cadâr este: 

a) un negustor turc; 

b) un negustor evreu; 

c) un negustor român. 

 

8. Indicația scenică din secvența: ,,ANA (înduioșată): Papa!” este una:   

a) internă, indicând gesturile personajului; 

b) internă, indicând starea sufletească a personajului; 

c) externă, indicând mimica personajului. 

 

9. Take și Ianke se opun iubirii dintre Ana și Ionel din cauza: 

a) diferențelor culturale dintre cele două familii; 

b) diferențelor etnice și religioase dintre cei doi tineri;  

c) dovezii că tinerii sunt, de fapt, copiii lui Cadâr. 

   Punctaj: 9X1 punct+1 punct din oficiu= 10 puncte  
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Barem de evaluare și notare   

Test grilă- înțelegerea textului dramatic  

,,Take, Ianke și Cadâr", de Victor Ioan Popa 

Clasa a VIII-a 

 

1. b):        1 punct 

2. c):        1 punct  

3. a):        1 punct  

4. a):        1 punct  

5. c):        1 punct 

6. b):        1 punct 

7. a):        1 punct 

8. b):        1 punct 

9. b):        1 punct 

OFICIU:   1 punct 

TOTAL: 10 puncte 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA A VI-A 

Spineanu Claudia-Ileana  

Școala: Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara  

 

COMPETENŢE VIZATE 

CONFORM NOII PROGRAME ȘCOLARE 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

3. redactarea textului scris de diferite tipuri; 

4. utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

3.1 redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului 

de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe 

trăite sau imaginate; 

3.3 adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare;  

4.1 utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

4.2 aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenției comunicative; 

4.3 valorificarea achizițiilor fonetice de bază în realizarea propriei pronunții și scrieri pentru evaluarea 

pronunției și scrierii celorlalți, prin raportare la normă, cu scopul corectării erorilor de comunicare;   

4.4 utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă; 

4.5 redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții. 

 

SCOPUL EVALUĂRII: 

- asigurarea premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru clasa a VI-a prin identificarea 

nivelului achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe și abilități; 
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Informațiile obținute în urma realizării unei evaluări inițiale sprijină planificarea activităților viitoare 

ale profesorului, din perspectiva adecvării acestuia la posibilitățile elevilor sau a inițierii, dacă este 

cazul, a unor programe remediale.  

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a VI-a 

Citește cu atenție textul următor și răspunde cerințelor: 

     ,, – Da ce ai, draga mea împărăteasă, zise împăratul, de ţipi aşa de grozav? 

        – Ce să am, mărite împărate, iacă am văzut un vis frumos şi minunat. Ascultă, că voi să ţi-l 

povestesc: 

        Se făcea că eram într-o grădină, frumoasă, frumoasă, cum n-am mai văzut. Erau nişte pomi înalţi, 

stufoşi şi bine potriviţi de părea că erau scrişi, şi aşezaţi în trâmbă* pe drumul pe care mergeam. În 

dreapta şi în stânga era o pădure tot cu de astfel de pomi de îţi plăcea să-i priveşti. Tot mergând şi 

minunându-mă, m-am pomenit către mijlocul grădinei. Aici era, ce să-ţi spui? frumuseţea de pe lume. 

Nişte cărări sucite şi cotite, acoperite cu un fel de iarbă mărunţică, de părea că erau nişte covoare 

aşternute. 

        Din loc în loc şi mai cât colea, se făcea că erau aşezate nişte stufişuri, unele rotunde şi cu flori, 

altele lunguieţe şi cu pomişori, iară altele făcute ca nişte ascunzători. Flori cu fel de fel de feţe şi cu un 

miros de te îmbăta. Mă rătăcisem căscând gura în toate părţile, uitându-mă la poamele cu care erau 

încărcaţi pomii şi ascultând la miile de păsărele ce cântau pe rămurele şi fără a se sfii de mine. 

        Mai către mijlocul grădinei se făcea că era o fântână de marmură albă ca laptele, şi apa curgea pe 

de o sută de părţi, limpede ca vioara şi rece ca gheaţa.” 

 (Petre Ispirescu, Ciobănașul cel isteț) 

*(în trâmbă)- (în) rând, șir, lanț 

 

I. FII ATENT LA TEXT! 

 

1. Numește într-un enunț locul pe care îl visează împărăteasa.     

 3 p. 

_________________________________________________________________________________

_________ 
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2. Formulează o idee principală pe baza textului.        

 3 p. 

_________________________________________________________________________________

_________ 

3. Transcrie o comparație din text.          

 4 p. 

_________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

II. FII EXACT! 

1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele de mai jos (subliniate în text): 

grozav- ____________________________________   mijlocul - 

______________________________________ 

poamele - __________________________________   a se sfii - 

_______________________________________ 

             4 x 

2,5 = 10 p. 

2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de mai jos (înclinate în text): 

înalți _________________________________   aici 

_______________________________________________ 

mărunţică_____________________________    limpede 

____________________________________________ 

                         4 x 

2,5 = 10 p. 

3. Subliniază varianta corectă de despărțire în silabe: 

 po-ves-tesc / po-ve-stesc   lun-gu-ieț-e / lun-gu-ie-țe 

 vi-oa-ra/ vioa-ra     mii-le / mi-i-le 

              4 x 

2,5 = 10 p. 

4. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte scrise îngroșat în text: 
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 -i: __________________________________________ aşternute: 

____________________________________ 

nişte: ________________________________________ o sută: 

______________________________________ 

             4 x 

2,5 = 10 p. 

5. Stabilește funcția sintactică pentru cuvintele subliniate din enunțul următor: ,,Mai către mijlocul 

grădinei se făcea că era o fântână de marmură albă ca laptele, şi apa curgea pe de o sută de părţi, 

limpede ca vioara şi rece ca gheaţa.” 

________________________________________            

____________________________________________ 

________________________________________            

____________________________________________ 

             4 x 

2,5 = 10 p. 

6. Scrie pe linia punctată A (dacă enunțul e adevărat), F (dacă enunțul este fals):  

a) Adjectivul minunat (,,un vis frumos şi minunat”) este la gradul de comparație superlativ absolut.  

 

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

b) În cuvântul frumusețea, ultima silabă este accentuată.      

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

c) Cuvântul sucite are șase litere și șase sunete.      

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

d) Verbul (Mă) rătăcisem este la modul indicativ, timpul perfect simplu.    

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

e) Propoziția Tot mergând şi minunându-mă, m-am pomenit către mijlocul grădinei. este dezvoltată.

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

                        5 

x 2 = 10 p. 

 

III. FII CREATIV! 

Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să descrii o grădină/un parc în anotimpul tău 

preferat. Dă un titlu potrivit compunerii tale.  
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În compunerea ta va trebui: să respecti părțile unei compuneri, să respecți cerințele unui text 

descriptiv, să ai în vedere succesiunea logică a ideilor, să utilizezi un vocabular expresiv, să 

respecți regulile de ortografie și punctuație.         

              

  20 de puncte 

 

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. Timp de lucru: 50 de minute 

Lucrează cu atenţie! Nu te grăbi! Reciteşte fiecare exerciţiu! 
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EVALUARE INIȚIALĂ 

Clasa a VI-a 

Barem de corectare și de notare 

Partea I (10 puncte): 

1. identificarea corectă a locului pe care îl visează împărăteasa (exemplu de răspuns: o grădină) 3p. 

2. formularea corectă a unei dei principale (exemplu de răspuns: Împărăteasa îi povestește visul ei 

împăratului.). 

3p. 

3. transcrierea corectă a comparației din text (exemplu de răspuns: era o fântână de marmură albă 

ca laptele). 

4p. 

 

Partea a II-a (60 de puncte): 

1. identificarea corectă a cuvintelor cu sens asemănător (exemplu de răspuns: grozav- tare; 

mijlocul- centrul; poamele- fructele; a se sfii- a se teme). 

10p. 

(4x2,5) 

2. scrierea corectă a cuvintelor cu sens opus (exemplu de răspuns: înalți- scunzi; aici-acolo; 

mărunțică- măricică; limpede-tulbure). 

10p. 

(4x2,5) 

      3. răspuns corect: po-ves-tesc; lun-gu-ie-țe; vi-oa-ra; mi-i-le. 

 . 

10p. 

(4x2,5) 

     4. indicarea corectă a valorilor morfologice (-i- pronume personal; aşternute- adjectiv provenit din 

verb la modul participiu; niște- articol nehotărât; o sută- numeral cardinal). 

10p. 

(4x2,5) 

     5. indicarea funcțiilor sintactice corecte (de marmură- atribut substantival, albă- atribut 

adjectival, apa- subiect simplu, curgea- predicat verbal). 

10p. 

(4x2,5) 

     6. stabilirea corectă a enunțurilor adevărate, respectiv false (A, F, A, F, A). 10p. 

(5x2) 

 

Partea a III-a (20 de puncte) 

Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate/ parţial - 3p./1p. 3p. 

Respectarea cerințelor textului descriptiv: în totalitate/ parţial – 6p./3p. 6p. 

Succesiunea logică a ideilor: în totalitate/ parţial – 3p./1p. 3p. 

Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului - 4p./2p. 4p. 

Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 

Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 puncte 2p. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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MATRICE DE SPECIFICAȚII 

EVALUARE INIŢIALĂ,  

CLASA A VI-A 

DOMENII 

DE 

CONȚINUT 

ITEMI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Lectură 1. Numește într-un enunț locul pe care îl visează împărăteasa. 

2. Formulează o idee principală pe baza textului. 

3. Transcrie o comparație din text. 

3 p 

3 p 

4 p 

II. Elemente 

de construcție 

a comunicării 

1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele de mai jos 

(subliniate în text): grozav, mijlocul, poamele, a se sfii.  

2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de mai jos (înclinate în 

text): înalți, aici, mărunţică, limpede.  

3. Subliniază varianta corectă de despărțire în silabe: 

po-ves-tesc/ po-ve-stesc, lun-gu-ieț-e/ lun-gu-ie-țe,  

vi-oa-ra/ vioa-ra, mii-le/ mi-i-le.  

4. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte scrise îngroșat 

în text: -i, aşternute, nişte, o sută.    

5. Stabilește funcția sintactică pentru cuvintele subliniate din enunțul 

următor: Mai către mijlocul grădinei se făcea că era o fântână de 

marmură albă ca laptele, şi apa curgea pe de o sută de părţi, limpede 

ca vioara şi rece ca gheaţa. 

6. Scrie pe linia punctată A (dacă enunțul e adevărat), F (dacă enunțul 

este fals):  

a) Adjectivul minunat (,,un vis frumos şi minunat”) este la gradul de 

comparație superlativ absolut.                                                     ....... 

b) În cuvântul frumusețea, ultima silabă este accentuată.           ....... 

c) Cuvântul sucite are șase litere și șase sunete.                          ....... 

d) Verbul (Mă) rătăcisem este la modul indicativ, timpul perfect 

simplu.                                                                                         ....... 

e) Propoziția Tot mergând şi minunându-mă, m-am pomenit către 

mijlocul grădinei. este dezvoltată.                                                           

....... 

10 p 

 

10 p 

 

10 p 

 

 

10 p 

 

10 p 

 

 

 

10 p 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   
 

354 
 

Redactare Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o 

întâmplare neașteptată, petrecută într-o zi de școală.  

• Respectarea părţilor unei compuneri: în totalitate/ parţial - 3p./1p. 

• Respectarea cerințelor textului descriptiv: în totalitate/ parţial – 6p./3p. 

• Succesiunea logică a ideilor: în totalitate/ parţial – 3p./1p. 

• Proprietatea termenilor, bogăţia şi expresivitatea vocabularului - 4p./2p. 

• Ortografia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 p. 

• Punctuaţia: 0-1 greşeli – 2p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 3 greşeli – 0 p. 

20 p 

 

3p 

6p 

3p 

4p 

2p 

2p 

Din oficiu                                                 10p 

Total   100p 
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TEST   DE  EVALUARE 

DISCIPLINA: CONTABILITATE 

CLASA a X-a 

 

Prof. Căpriță Paraschiva 

Colegiul Economic Buzău 

 

 

NUME ŞI PRENUME ELEV: 
Se acordă 1 punct din oficiu 

 

 

Subiectul I:                                                         TOTAL: 2,5 puncte(0,5 pct. pt. fiecare) 

 

Alegeţi varianta corectă de răspuns: 

1. Soldul final al contului este dat de: 

a) diferenţa între rulajul debitor şi cel creditor; 

b) totalul sumelor debitoare sau creditoare; 

c) existentul valoric la un moment dat; 

d) diferenţa între totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare. 

 

2.  Un cont bifuncţional prezintă sold final: 

a) zero; 

b) debitor/creditor; 

c) debitor şi creditor. 

 

3.  În cadrul analizei contabile avem: 

a) stabilirea conţinutului operaţiei urmată de aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor; 

b) stabilirea elementelor, urmată de stabilirea conturilor; 

c) precizarea elementelor urmată de sensul modificării; 

d) stabilirea conturilor urmată de sensul modificării; 

e) stabilirea naturii operaţiei urmată de precizarea elementelor ce se modifică. 

 

4.  Precizaţi care din următoarele elemente patrimoniale sunt încadrate corect: 

a) acţiuni şi obligaţiuni dobândite pe termen scurt (titluri de plasament); 

b) titluri de participare (titluri de plasament); 

c) datorii faţă de bancă pentru creditele acordate (datorii comerciale); 

d) brevete şi licenţe (imobilizări financiare); 

e) produse finite (imobilizări corporale). 

 

5.  Determinaţi care din următoarele structuri face parte din categoria datoriilor: 

a) produse finite; 

b) acreditive; 

c) rezultatul exerciţiului; 

d) debitori diverşi; 

e) efecte comerciale de plătit. 
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Subiectul II:                                                TOTAL: 2,5 puncte(0,5 pct. pt. fiecare) 

 

Se cunosc următoarele date din contul 301 „Materii prime”: 

 

                                                    301 „Materii prime” 

  Si                                     10.000 

3.09  20.000 

5.09 15.000 

20.09 45.000 

 

 

 

 

 

          15.000                            4.09   

            7.000                            6.09 

          10.000                          25.09 

 

Determinaţi elementele contului care lipsesc. 

 

 

 

 

Subiectul III:                                         TOTAL: 13 puncte 

                                                               

 

S.C. „Alfa” S. A. efectuează în cursul lunii august  următoarele operaţii economico-financiare: 

 

1) Se cumpără mărfuri în valoare de 1000 lei plus TVA.   2 p. 

2) Se plăteşte datoria către furnizor, prin casierie.              1 p. 

3) Se depune suma de 3000 lei din casierie în contul bancar.        2 p. 

4) Se vând toate mărfurile la  preţ de vânzare 1500 lei, plus TVA.   2 p. 

5) Se descarcă gestiunea de mărfurile vândute.       2 p. 

6) Se regularizează situaţia TVA.       2 p. 

7) Se închid conturile de venituri şi cheltuieli.     2 p. 

 

Se cere: 

Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor date şi să se întocmească formula contabilă 

utilizând  simbolul conturilor. 
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                                                         TEST  DE  EVALUARE 

                                         BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

Subiectul  I: 25 puncte ( 5 puncte pentru fiecare răspuns corect ) 

   

1-d; 2-c; 3-e; 4-a; 5-e. 

 

Subiectul II: 25puncte(5 puncte pt. fiecare) 

 

                                                    301 „Materii prime” 

  Si                                     10.000 

3.10  20.000 

5.10 15.000 

20.10 45.000 

 RD                                  80.000                                         

TSD                                 90.000 

SFD                                 58.000 

 

 

          15.000                            4.09   

            7.000                            6.09 

          10.000                          25.09 

           32.000                          RC 

           32.000                         TSC 

 

 

Subiectul  III : 40 puncte ( 4 puncte pentru fiecare operaţie economico-financiară din care 2 

puncte pentru analiza contabilă şi 2 pentru formula contabilă). 

 

1)  371 Mărfuri, A, +, D  

4426 TVA deductibilă, A, +, D 

   401 Furnizori, P, +, D 

 

                 

                 %                        =  401 Furnizori                1190 

371 Mărfuri                                                                   1000 

           4426 TVA deductibilă                                                      190  

     

       

      2)   401 Furnizori, P, -, D 

            5311  Casa în lei, A, -, C 

 

            401 Furnizori  = 5311 Casa în lei  1190 

 

 

 

      3)  5311 Casa în lei, A,-, C                                      (se acordă 8 puncte) 

           581 Viramente interne, A, +, D 

 

           581 Viramente interne = 5311 Casa în lei 3000 

 

         581 Viramente interne, A, -, C 

         5121 Conturi la bănci în lei, A, +, D 

 

         5121 Conturi la bănci în lei = 581 Viramente interne 3000 
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    4)  4111 Clienţi, A, +, D 

           707  Venituri din vânzarea mărfurilor, P, +, C 

         4427  TVA colectată, P, +, C 

 

        4111 Clienţi      =                                   %                                     1785         

                                 707 Venituri din vânzarea mărfurilor              1500       

                           4427 TVA colectată                                           285 

 

    

  

      5) 371 Mărfuri, A, -, C 

          607 Cheltuieli privind mărfurile, A, +, D 

 

          607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 1000 

 

    

     6) 5121 Conturi la bănci B/A, +, D 

         4111 Clienţi A, -, C 

 

        5121 Conturi la bănci = 4111 Clienţi 1785 

 

   

     7) 4426 = 190          4426 TVA deductibilă, A, -, C 

         4427 = 285          4427 TVA colectată, P, -, D 

         4423 = 95          4423 TVA de plată, P, +, C 

 

 

        4427 TVA colectată      =                       %                285 

                                                    4426 TVA deductibilă   190 

                                                    4423 TVA de plată          95 

       

       

      8) 121 Profit şi pierdere, B/P, +, C                               (se acordă 8 puncte) 

          707 Venituri din vânzarea mărfurilor, P, -, D 

          

         707 Venituri din vânzarea mărfurilor = 121 Profit şi pierdere 1500 

 

          121 Profit şi pierdere, B/A, +, D 

          607 Cheltuieli privind mărfurile, A, -, C 

 

          121 Profit şi pierdere = 607 Cheltuieli privind mărfurile  1000 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Subiectul și Predicatul- Recapitulare 

 

Prof. înv. primar Rodica Tănăsescu 

Școala Gimnazială nr. 46, București 

 

1. Subliniază cu o linie predicatele și cu două linii subiectele din propozițiile  de mai 

jos: 

  Merele, perele și prunele sunt coapte. 

 Omul sfințește locul. 

 Au înflorit crizantemele și tufănelele. 

 Păsările călătoare vor pleca în curând. 

2. Găsiţi minim 4: 

 subiecte potrivite pentru predicatul 

 

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

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

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

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

 

 predicate potrivite pentru subiectul 

 

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

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

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

............................................................... 
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3. Realizează acordul predicatului cu subiectul: 

 Marius (a se juca)............... cu mingea. 

 Serile de vară ( a fi )............................senine și liniștite. 

 Cei harnici ( a culege)… ..................................... roadele muncii. 

 Dan și Oana ( a merge) ........................................... la teatrul de mâine. 

 

    4. Completează  propozițiile  cu  subiectele  sau  predicatele  care  lipsesc: 

              In  luna   decembrie  vine.............................. 

              In  sfârșit, ................................................  m-au  trimis  la  școală. 

              De  trei  ani,  lupta  ............................................... 

              Ca  un  glob  de  aur  ...........................  strălucea. 

 

5. Taie cuvântul nepotrivit pentru ca propoziţiile să fie adevărate: 

 Părţile principale de propoziţie sunt subiectul, predicatul şi adjectivul 

 Subiectul poate fi exprimat prin substantiv, verb, pronume 

 Subiectul / Predicatul nu poate lipsi din propoziţie. 

 Predicatul poate fi exprimat prin verb/ substantiv 
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Test clasa a VI-a 

Limba română 

                                            Profesor Dan Elena                                                                                                                                                       

Școala Gimnazială Romuli (BN) 

 

 

Încercuiește doar o variantă de răspuns:                                                                                                                

Nume;............. 

Textul studiat : Fram, ursul polar de Cezar Petrescu este; * 

*Un text literar; 

*Un text nonliterar; 

*Un text fără autor; 

Personajul literar este; * 

*Persoana care povestește textul; 

*Persoana care a scris textul; 

*Persoana ce participă la acțiunea textului; 

Fram este un personaj; * 

*Uman; 

*Animal; 

*Negativ; 

În propoziția ; La circ, spectatorii aplaudau cu putere, există; * 

*Două complemente circumstanțiale; 

*Două complemente necircumstanțiale; 

*Un complement circumstanțial și unul necircumstanțial;  

Complementul din enunțul; Am primit bomboane, este; * 

*Complement indirect; 

*Complement direct; 

*Complement prepozițional; 

Tiparul textual din exemplul următor; - Bună Andreea !- Bună , Ana !- Vrei să mergem la film 

duminică seară ? Merg și părinții mei , și am vrea să vii și tu cu noi !- Bine , vin !/ este: * 

*Narativ; 

*Dialogat; 

*Descriptiv; 

În enunțul: Berzele și pelicanii prind pești mulți, există; * 

*Un subiect simplu; 

*Un predicat nominal; 

*Un subiect multiplu; 
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Cititorul din peșteră din romanul lui Rui Zink este; * 

*Un devorator de semințe; 

*Un devorator de cărți; 

*Un devorator de oameni; 

Propoziția următoare; Ce-ai pățit, Natalia? este ; * 

*Asertivă; 

*Exclamativă; 

*Interogativă; 

Figura de stil: Vacanța a fost ca o poveste frumoasă, este: * 

*O comparație; 

*O personificare; 

*O enumerație;                                                                                                                                                                        
Total 10 p 
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                                                        FISA DE LUCRU-DS-GRUPA MICA 

                                                                                                                    Ed.Muscalu Cristina 

                                                                                                                    Gradinita Voinicel-Chitila  

 

1.Incercuieste merele mici si coloreaza marul mare. 

                                             

 

 

 

2.Formeaza multimi de mere dupa culoare. 
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                                                      Fisa de lucru -DS Grupa mijlocie 

                                                                                       Ed.    Muscalu Cristina 

                                                                                       Gradinita Voinicel Chitila 

  

1.Colorati copacul inalt si taiati cu o linie copacul scund. 

   
2.Coloreaza cu maro frunzele mari si coloreaza cu galben frunzele mici.  
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FICHE DE TRAVAIL (B1) 

L’exploitation pédagogique d’un texte littéraire 

 
Petre-Dascălu Oana 

 Colegiul Național „Mihai Viteazul“, București 
 

 

I. Lisez le texte : 

 
 

Le narrateur revient sur son enfance douloureuse... 

Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ? Je n’en sais rien. 

Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j’étais tout petit 

; je n’ai pas été dorloté, tapoté, baisoté ; j’ai été beaucoup fouetté. 

Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand elle 

n’a pas le temps le matin, c’est pour midi, rarement plus tard que quatre heures. [...]. 

C’est une bonne vieille fille de cinquante ans. Elle demeure au-dessous de nous. D’abord elle 

était contente : comme elle n’a pas d’horloge, ça lui donnait l’heure. « Vlin ! Vlan ! Zon ! Zon ! ‒ 

voilà le petit Chose qu’on fouette ; il est temps de faire mon café au lait. » 

Mais un jour que j’avais levé mon pan, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l’air 

entre deux portes, elle m’a vu ; mon derrière lui a fait pitié. 

Elle voulait d’abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour ; mais elle a pensé 

que ce n’était pas le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose. 

Lorsqu’elle entend ma mère me dire : « Jacques, je vais te fouetter ! 

– Madame Vingtras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. 

– Oh ! chère demoiselle, vous êtes trop bonne ! » 

Mademoiselle Balandreau m’emmène ; mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses 

mains ; moi, je crie. Ma mère remercie, le soir, sa remplaçante. 

« À votre service », répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette. 

 

 

 
Jules Vallès, L’Enfant, 1879 
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II. Compréhension écrite 

 
 

1. Combien y a-t-il de personnages ? Quelles relations sont entre eux ? 

2. Qu’apprend-on sur le narrateur ? 

3. Selon le jeune narrateur, pourquoi sa mère le bat-elle ? Pensez-vous qu’elle a raison ? 

4. Que veut tout d’abord faire Mademoiselle Balandreau pour aider son jeune voisin ? 

5. Qu’a finalement inventé Mademoiselle Balandreau ? 

6. Quel est le ton employé par Vallès pour traiter cet épisode ? Justifiez votre réponse. 

 
 

Structures linguistiques 

 

 
1. Quels sont les sens différents des mots gâter, brave et glisser ? Formez une phrase avec chaque 

sens trouvé. 

2. Relevez tous les mots qui appartiennent au champ lexical de la tendresse. 

3. Observez les mots : Vlin ! Vlan ! Zon ! Zon ! À quelle classe grammaticale ces mots apparaissent-

ils ? Choisissez la réponse correcte : noms communs, interjections (onomatopées), adverbes. 

Qu’évoquent ces mots ? 

4. Observez la phrase : Elle voulait d’abord le monter à tout le monde. Quelle est la classe 

grammaticale du mot souligné ? Quel mot remplace-t-il ? Quel est l’effet créé ? 

5. Trouvez un verbe au futur proche et mettez-le au futur simple. 

6. Relevez au moins trois valeurs différentes de que et formez une phrase avec chaque valeur trouvée. 

7. Donnez la famille lexicale des mots suivants : nourri, paysanne, mordu, remplaçante. 

8. Indiquez les paronymes des mots montrer er entendre. Formez une phrase pour chaque terme 

trouvé. 

9. Donnez les antonymes des mots suivants : au-dessous, contente, bonne. 

 

 

 
III. Production écrite 

 

Racontez une histoire de votre enfance dont vous gardez un bon ou un mauvais souvenir. 
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Fișă de lucru: Creștinismul  - clasa a V-a 

prof. Băican Ana-Maria 

 Liceul Tehnologic Paul Bujor – Berești, județul Galați  

 

Exercițiu: 

 Asociați termeni noi învățați cu explicația acestora (Piesele de puzzle vor fi decupate, iar elevii vor 

lipi termenul și explicația corectă pentru acesta). 

 

 

 

         CRUCIFICARE                            APOSTOL 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

             MISIONAR                                                PERSECUȚIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    MARTIR                                              CATACOMBE 
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EDICT                                                 (SINOD)  

                                                        ECUMENIC                             

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

RĂSTIGNIRE PE CRUCE   NUME DAT CELOR 12 

                                                            DISCIPOLI  

                                                        AI LUI HRISTOS                              

                                                                                                              

                                  

                                                       

                                            URMĂRIRE NEDREAPTĂ 

        LEGE                                         A CUIVA  

                                                          CU INTENȚIA 

                                                         DE A-I FACE RĂU 

                   

                     

 

 

  PERSOANĂ CARE A  

      ÎNDURAT CHINURI,  

           SAU     MOARTE                    GALERII 

              PENTRU  SĂPATE SUB PĂMÂNT 

           CREDIȚA SA  
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PERSOANĂ                                                   ADUNĂRI DE PREOȚI  

     CARE  UNDE SE HOTĂRĂȘTE 

          RĂSPÂNDEȘTE   ASUPRA    

           CREDINȚA CREȘTINĂ                                                      PROBLEMELOR 

                                                                                                          DIN CADRUL BISERICII 
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 Év eleji szövegértő felmérő   

            

         Fazakas Enikő 

Școala de proveniență:  

Școala Gimnazială ,,Petőfi Sándor” 

    

Olvasd el figyelmesen a mesét, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Ennek az országnak a királya egyszer lakoma 

közben letette az aranyvillát, és így panaszkodott: 

 – Nincs étvágyam! 

 Ettől a naptól kezdve nem evett semmit. Hiába jöttek a tudós doktorok, semmiféle orvosság 

nem használt. Végül ezer aranyat ígértek annak, aki olyan ételt tud készíteni, amit a király megkíván, 

és el is fogyaszt. 

 Egy szép napon megjelent a király előtt János, a favágó, és így szólt: 

 – Jöjjön el hozzám vendégségbe, felséges uram. Az én erdei kunyhómban olyan ebédet 

készítek, amit biztosan jó étvággyal fogyaszt majd. 

 A király beleegyezett. Előállt a hatlovas hintó, hogy az erdőbe vigye őket. 

 – Nem ülök én hintóba, nem való az nekem! – mondta a favágó. 

 – Jól van, menjünk gyalog! – válaszolt a király. 

Jó sokáig tartott az út az erdőbe, János házához. 

 – Először fát vágunk a főzéshez – szólt János, és a király kezébe nyomott egy fejszét.  

Maga is nekiállt. A király is hozzáfogott a favágáshoz. Csakhamar a dolmányát is levetette, úgy 

megizzadt. Már esteledett, mikor a király megtörölte izzadó homlokát, és így szólt: 

 – Megéheztem, János! Mi lesz hát azzal az ebéddel? 

 – Szalonnát, kenyeret és hagymát adhatok – felelte a favágó. Egy öreg bicskát nyomott a király 

kezébe.  Amikor a király jóllakott, így szólt: 

 – Te nyerted meg az ezer aranyat. Nagyon jó ebédet készítettél nekem. Jó étvággyal 

fogyasztottam el.          

  (Magyar népmese) 

 

1. Kik a mese szereplői? Sorolod fel őket!      1 pont 

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

2. Miről panaszkodott a király? Húzd alá a mese szövegében!   0,50 pont 
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3. Hogyan mentek az erdőbe? Húzd alá az alábbi szavak közül!   0,25 pont 

hintóval, lóháton, gyalog, szekérrel 

4. Mit csináltak ebéd előtt? Írd le!       0,75 pont 

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

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

5. Mi volt az ebéd? ................................................................................................. 1,50 pont 

6. Adj találó címet a mesének! ................................................................................1 pont 

7. Szótagold a következő szavakat!       1 pont 

kezdve ..................................... 

hiába ...................................... 

doktorok ................................. 

aki ........................................... 

olyan ....................................... 

jöjjön ....................................... 

aranyvillát  ............................. 

étvággyal ................................ 

favágó ..................................... 

fogyasztottam .......................... 

 

8. Tedd betűrendbe a következő szavakat:      1 pont 

hol, egyszer, ennek, egy, lakoma, és, étvágyam, használt, aranyat, olyan 

..................................................................................................................................................... 
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Év eleji szövegértő felmérő   

          Fazakas Enikő 

                Școala Gimnazială ,,Petőfi Sándor” 

 

 

Olvasd el figyelmesen a mesét, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Ennek az országnak a királya egyszer lakoma 

közben letette az aranyvillát, és így panaszkodott: 

 – Nincs étvágyam! 

 Ettől a naptól kezdve nem evett semmit. Hiába jöttek a tudós doktorok, semmiféle orvosság 

nem használt. Végül ezer aranyat ígértek annak, aki olyan ételt tud készíteni, amit a király megkíván, 

és el is fogyaszt. 

 Egy szép napon megjelent a király előtt János, a favágó, és így szólt: 

 – Jöjjön el hozzám vendégségbe, felséges uram. Az én erdei kunyhómban olyan ebédet 

készítek, amit biztosan jó étvággyal fogyaszt majd. 

 A király beleegyezett. Előállt a hatlovas hintó, hogy az erdőbe vigye őket. 

 – Nem ülök én hintóba, nem való az nekem! – mondta a favágó. 

 – Jól van, menjünk gyalog! – válaszolt a király. 

Jó sokáig tartott az út az erdőbe, János házához. 

 – Először fát vágunk a főzéshez – szólt János, és a király kezébe nyomott egy fejszét.  

Maga is nekiállt. A király is hozzáfogott a favágáshoz. Csakhamar a dolmányát is levetette, úgy 

megizzadt. Már esteledett, mikor a király megtörölte izzadó homlokát, és így szólt: 

 – Megéheztem, János! Mi lesz hát azzal az ebéddel? 

 – Szalonnát, kenyeret és hagymát adhatok – felelte a favágó. Egy öreg bicskát nyomott a király 

kezébe.  Amikor a király jóllakott, így szólt: 

 – Te nyerted meg az ezer aranyat. Nagyon jó ebédet készítettél nekem. Jó étvággyal 

fogyasztottam el.          

  (Magyar népmese) 
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8. Kik a mese szereplői? Sorolod fel őket!      1 pont 

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

9. Miről panaszkodott a király? Húzd alá a mese szövegében!   0,50 pont 

10. Hogyan mentek az erdőbe? Húzd alá az alábbi szavak közül!   0,25 pont 

hintóval, lóháton, gyalog, szekérrel 

11. Mit csináltak ebéd előtt? Írd le!       0,75 pont 

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

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

12. Mi volt az ebéd? ................................................................................................. 1,50 pont 

13. Adj találó címet a mesének! ................................................................................1 pont 

14. Szótagold a következő szavakat!       1 pont 

kezdve ..................................... 

hiába ...................................... 

doktorok ................................. 

aki ........................................... 

olyan ....................................... 

jöjjön ....................................... 

aranyvillát  ............................. 

étvággyal ................................ 

favágó ..................................... 

fogyasztottam .......................... 

 

8. Tedd betűrendbe a következő szavakat:      1 pont 

hol, egyszer, ennek, egy, lakoma, és, étvágyam, használt, aranyat, olyan 

..................................................................................................................................................... 
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TEST DE ANTRENAMENT 

EVALUAREA NAŢIONALĂ 

Curculescu Marioara 

Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu,, Mihăileşti, Jud. Giurgiu 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

Subiectul I                                                                                                           70 de puncte                                                                                                                                   

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate. 

Textul 1 

„ Miercuri, 7 februarie 

N-aveam de gând să merg într-un loc anume, voiam doar să mă plimb. Am pornit în josul străzii 

şi [...] am ajuns la tăbliţa pe care scria  COPACI CU FLUTURI.  Am tot auzit despre copacii ăştia, 

pentru care fluturii monarhi zboară mii de kilometri ca să-şi petreacă iarna în ei. Am urmat săgeţile 

până când am ajuns la o dumbravă de pini şi eucalipţi acoperiţi de muşchi, pe care erau tăbliţe pe care 

scria LINIŞTE.[...] 

Locul acela era foarte tăcut, aproape ca într-o biserică, aşa că am mers pe vârfuri. Dumbrava 

era umbroasă, şi la început am crezut că toate tăbliţele despre fluturi erau doar o schemă ca să 

păcălească turiştii, fiindcă am văzut doar trei fluturi monarh zburând pe-acolo. Apoi am descoperit că 

unele ramuri atârnau ciudat, de parcă ar fi fost acoperite cu beţişoare maronii. 

Apoi a ieşit soarele din nori. Beţişoarele au început să se mişte, şi-au deschis încet aripile şi s-

au transformat în fluturi portocaliu cu negru, fremătând cu sutele prin copaci. [...] Norii de fluturi erau 

atât de frumoşi, încât dintr-o dată m-am simţit mai bine [...]. M-am dus cu gândul la o poveste pe care 

mi-o citea mama, despre cum se întorcea Cenuşăreasa de la bal. 

Mă simţeam aşa de bine că am alergat tot drumul spre casă şi în timp ce alergam mi-a venit o 

idee pentru povestrea mea.” 

 

                                                             Beverly Clearly, Dragă domnule Handshaw     
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Textul 2 

DESCOPERĂ SPECTACULOASA CĂLĂTORIE A FLUTURELUI MONARH  

 

 

 

 

 

 

„În niciuna dintre lucrările sale, natura nu şi-a arătat originalitatea mai mult decât în cazul 

insectelor” (Plinius cel Bătrân)                                                     

Danaus plexippus sau fluturele monarh face parte din clasa Insecta, ordinul Lapidoptera. Are 

aripile viu colorate în portocaliu, peste care sunt trasate cu negru diferite nervuri, iar pe marginea 

aripilor sunt imprimate două rânduri de puncte albe. Masculul se deosebeşte de femelă prin curbura 

aripilor, care sunt arcuite în sus, pe când ale femelei sunt arcuite în jos. Aripile frumos colorate, cu o 

deschidere de 8, până la 12 cm, îl fac uşor de remarcat, având şi o dublă funcţionalitate: pe de o parte 

conferă un aspect plăcut fluturelui, iar pe de altă parte, , constituie un avertisment pentru prădători.  

Păsările care au încercat să-i mănânce, au renunţat repede la aceste „delicii”, din cauza gustului 

de nesuportat, cunoscut fiind că în stadiul de larve, monarhii se hrânesc cu alior, plante ce conţin 

substanţe care rămân în corpul fluturelui adult, fiind toxice pentru vertebrate. Deşi nu toţi membrii 

speciei au aceeaşi concentraţie de toxine, păsările au învăţat să evite aceşti fluturi. 

Fluturele monarh reprezintă, probabil, cea mai cunoscută specie de flutri din america de Nord. 

În 1874, Samul H. Scudder, entomolog, o autoritate în privinţa fluturilor, fondatorul paleontologiei 

insectelor din America, l-a numit „monarh” deoarece este unul dintre cei mai mari fluturi din natură şi 

„stăpâneşte” un teritoriu vast. În fapt, pentru a înţelege observaţia, trebuie să ştii că fluturele monarh 

face o călătorie de mai bine de 4000 de km, cunoscută drept cea mai lungă migraţie din lume a unei 

insecte (din America de Nord, din SUA, de la graniţa canadiană, până în Mexic. 

Înainte de sosirea toamnei, în fiecare an, fluturii monarh migrează spre zonele mai calde, către 

un ţinut pe care nu l-au văzut niciodată. Fiecare generaţie recunoaşte drumul pe care trebuie să îl 

parcurgă şi urmează traseul străbătut de generaţiile anterioare, uimitor fiind faptul că se întorc la aceiaşi 

copaci. Conform studiilkor, această călătorie durează nu mai puţin de două luni, iar fluturii zboară în 

jur de 80 de kilometri pe zi şi fac mai mult de 40 de popasuri. Cei care termină călătoria pot fi văzuţi 

zburând în roiuri asemănătoare unor nori sau adunaţi în număr foarte mare în copacii oyamel, denumiţi 

copacii fluturilor. 

Specialiştii Comisiei Naţionale pentru Zonele Naturale Protejate din Mexic, au constatat că 

habitatul de iarnă al acestor flori zburătoare este ameninţat de defrişările ilegale, ceea ce duce la 
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distrugerea acestui ecosistem . Una alt motiv de îngrijorare este dispariţia treptată a plantei  alior, 

despre care se crede că ar face scopul migraţiei fluturelui monarh. Oamenii de ştiinţă şi localnicii îşi 

propun să conserve locurile de iernat ale magnificului fluture monarh.       

                                                                                                            Ro.wikipedia    

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

1. Cuvântul „autoritate” subliniat în textul nonliterar înseamnă:                               2 puncte                                                                                                                        

a) influenţa general acceptată a unei instituţii în diferite sfere ale vieţii sociale; 

b) putere, drept de a emite dispoziţii, de a impune ascultare; 

c) persoană care se impune prinb cunoştinţele sale, prin prestigiul său; 

d) reprezentant al puterii statului, competent să ia măsuri sau să emită dispoziţii. 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului  corect: [      ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Completează enunţurile următoare cu informaţii din text:                                       2 puncte 

 a) Fluturele monarh sau .......................................... face parte din ordinul ............................... 

b) Larvele fluturelui monarh se hrănesc cu o plantă numită .............., care este toxică pentru  

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

3. Specialiştii Comisiei Naţionale pentru Zonele Naturale Protejate din Mexic au constatat cu privire 

la fluturele monarh că:                                                                                      2 puncte 

a) în stadiul de larve se hrănesc cu alior; 

b) pe marginea aripilor sunt imprimate două rânduri de puncte albe; 

c) păsările au învăţat să evite aceşti fluturi;  

 d) habitatul lor este ameninţat de defrişările ilegale, care distrug acest ecosistem. 

 Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: [     ]                                                 

4. Transcrie  un cuvânt/sintagmă, care să reprezinte un indice spaţial, din trextul literar şi un 

cuvânt/sintagmă, care să reprezinte un indice temporal, din textul nonliterar:             2 puncte  

                    INDICE SPAŢIAL                  INDICE TEMPORAL 

  

 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 

bazându-te pe informaţiile din cele două texte.                                            6 puncte 
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                                                AFIRMAŢIA 

                   

ADEVĂRAT 

 

FALS 

a. Aripile frumos colorate ale fluturelui monarh au o dublă 

funcţionalitate. 

  

b.Toţi fluturii din această specie se hrănesc cu o plantă numită alior.   

c. Masculii se pot deosebi de femele prin curbura aripilor.   

d. Denumirea „fluturele monarh” i-a fost dată de către Samuel H. 

Scudder. 

  

e. Habitatul de iarnă al fluturilor monarh este în America de Nord.   

f. Oamenii de ştiinţă care studiază insectele se numesc etnologi.   

 

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul  textual în care se încadrează fiecare dintre fragmentele  

suport, argumentând cu o caracteristică formală    .                               6 puncte                                                                                                                                        

7. Prezintă, în cel puţin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între 

fragmentul din ”Dragă domnule Henshaw” de Beverly Clearly  și fragmentul extras de pe Wikipedia.                                                                                                                 

6 puncte 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Redactează, în 50 – 80 de cuvinte, o însemnare de jurnal în calitate de cercetător pasionat de 

fluturele monarh, valorificând textele suport, cât şi cele două imagini asociate textului şi citatul din 

Plinius cel Bătrân.                                                                                     6 puncte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................... 
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9. Asociază fragmentul din „Dragă domnule Henshaw” de Beverly Clearly cu  un alt text literar studiat 

sau citit ca lectură suplimentară, în 50 – 80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre 

ele.                                                                                                 6 puncte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Scrie răspunsul pentru fiecare răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 

1. Sunt adeverbe toate cuvintele din seria: 

a. anume, săgeţile, (foarte)tăcut; 

b. pe-acolo, încet, (aşa de) bine; 

c. săgeţile, (aşa de) bine, pe-acolo; 

d. anume. (din) nori, încet 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: [     ]                                          2 puncte                                                                                                                                                                                                

2. Cuvântul subliniat din enunţul „Locul acela era foarte tăcut ...” este: 

 

a) articol hotărât; 

b) pronume nehotărât; 

c) pronume demonstrativ de depărtare; 

d) adjectiv pronominal demonstrativ. 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: [     ]                                                2 puncte 

3. Rescrie textul elevului care a vizitat dumbrava cu fluturi, corectând greşelile de ortografie: 

                                                                                                                                    4 puncte 

„Am unsprezece ani şi sunt în clasa a cincea. Î-mi place să privesc fluturii din dumbravă. Dacă vrei să 

aflii mai multe despre fluturii migratori, vin-o negreşit săi vezi!” 
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......................................................................................................................................................

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

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

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

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

4. Completează enunţul de mai jos cu partea de vorbire indicată între paranteze însoţită de locuţiune 

prepoziţională, astfel încât să adaugi un circumstanţial de cauză în cazul genitiv: 

„Am alergat tot drumul spre casă ........................................ .” (emoţie, numărul plural) 

                                                                                                                                       4 puncte 

5. Se dă secvenţa:”Am tot auzit despre copacii ăştia, pentru care fluturii monarh zboară mii de kilometri 

ca să-şi petreacă iarna în ei.”                                                                         6 puncte 

       Transcrie propoziţiile care alcătuiesc această frază şi precizează felul lor: 

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

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

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

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

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

6. Completează spaţiile libere din enunţurile de mai jos, adăugând părţile de vorbire indicate între 

paranteze: 

Am ajuns la tăbliţa .......................(adjectiv pronominal demonstrativ) pe care scria COPACI CU 

FLUTURI. Am urmat săgeţile până când am ajuns la o dumbravă  .................................... (adjectiv 

propriu-zis) ......................................(adverb de loc) erau tăbliţe pe care se putea citi „NU DERANJAŢI 

.................” (fluture, plural, acuzativ)                                         8 puncte 

7.  Redactează, în 30 – 60 de cuvinte, răspunsurile pe care le-ai putea oferi unui reporter despre fluturele 

monarh, utilizând minimum două adjective la grade de comparaţie diferite, pe care le vei sublinia: 

a. Reporter: Ce te-a impresionat la fluturii monarh?                                                   6 puncte 

Răspunsul tău : ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

b. Reporter: Ce sfat le-ai da celor care intenţionează să viziteze dumbrava cu fluturi? 
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Răspunsul tău: .................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

Subiectul al II-lea                                                                                            (20 de puncte)  

         Redactează o scrisoare, de cel puțin 150 de cuvinte, adresată celui mai bun prieten, în care să-i 

povesteşti despre călătpria ta – reală sau imaginară – în dumbrava cu fluturi monarh, valorificând atât 

sursele de informare, cât şi cunoştinţele şi experienţa ta.  

        Nu uita să respecţi caracteristicile unui tipar textual letric! 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

 • conținutul compunerii – 12 puncte  

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 

punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea 

exprimării ideilor – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de 

ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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MODEL EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 

Mereuță Anca 

Școala Gimnaziala  Al. Vlahuță, Oltenița, Jud. Călărași 

 

Subiectul I                                                                                                          70 de puncte 

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate. 

Textul 1 

         Deşi trecuseră minutele pentru gândire, tinerii de sub castan se fereau să-şi destăinuie 

soluţiile. De câteva zile, de când găsise harta într-o arhivă uitată, în care de multă vreme nu mai 

umblase nimeni, Victor se gândea zi şi noapte la obiectul de care aveau nevoie. De bună seamă 

că şi gânditorii de câteva clipe, Lucia, Ursu, Dan, descoperiseră obiectul visat de Victor, dar li se 

părea atât de înfricoşător de departe încât nu îndrăzneau să-i rostească numele. Dan îşi luă în cele 

din urmă inima în dinţi şi începu să vorbească, însă cu o voce atât de jalnică, de parcă nu 

dezlegase o problemă, ci sesizase un obstacol de neînvins: 

         ― O barcă, asta ne trebuie, mamă dragă... Tonul lui Dan îi molipsi şi pe ceilalţi, care 

încuviinţară încet din cap, prilej de a-şi ascunde privirile triste şi dezolate. Numai Ursu se 

împotrivi jalnicei uverturi:  

         ― Ei şi! Mare lucru o barcă... dacă... Privirile uimite ale Luciei îi îngheţară însă vorbele pe 

buze. Tocmai atunci apăru bosumflată şi Maria.  

         ― Nu vrea să vină cu nici un chip, anunţă ea. Caraghiosul! Şi sunt sigură că numai din 

orgoliu. Cine se mai gândea însă la Ionel!? Toţi uitaseră de el, altceva îi apăsa cu spaimă şi 

răutate. Mirată că nu primeşte nici un răspuns, Maria se adresă indignată tuturor 

       ― Vă bateţi joc de mine? Sau poate vi s-a întâmplat ceva? Spuneţi! Parcă vi s-au înecat 

corăbiile... Un moment de tăcere, apoi un hohot de râs, un râs salvator urmă cuvintelor ei, ceea 

ce o zăpăci şi mai mult. Nu mai înţelegea nimic, dar Dan, înţelegându-i starea, încercă s-o 

liniştească, în felul lui:  

        ― Ehei!... Ce bine-ar fi fost, zău, Maria, ce bine ar fi fost să ni se fi înecat câteva corăbii... 

Mamă dragă, tot am mai fi salvat noi una... Ce? Tot mai crezi că glumim? Numai la corăbii şi la 

bărci ne gândim... Ia uită-te la hartă, uită-te: râuri, lacuri... Cum le vom trece? 

         În clipa aceea, capul ascuţit al lui Pompilică ieşi dintre frunze şi coborî încet, atât cât putea 

să coboare fără să-şi frângă gâtul, şi ochii spionului, mari cât cepele, încercau să se zgâiască pe 

hartă. Dar la câţiva metri deasupra lui, în acelaşi castan, o mână subţire şi foarte dibace, după 

felul cum se mişca, străpunse crengile, se înălţă încet şi precaut, apoi coborî fulgerător, slobozind 

din pumn un fruct moale şi ţepos. Fructul urmă întocmai traiectoria hotărâtă de mâna subţire şi 

iscusită, adică lovi cu precizie milimetrică vârtejul de pe creştetul lui Pompilică. Catastrofa nu 

mai putea fi evitată. Cel lovit în creştet îşi pierdu pentru o fracţiune de secundă echilibrul, şi aşa 
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destul de precar, dar nu era nevoie de mai mult pentru ca nimeni şi nimic să nu-l mai poată salva 

de la prăbuşire. Într-un acompaniament fantastic de urlete, trosnituri, foşnete şi burduşeli, trupul 

lui Pompilică se prăvăli spre pământul pe care-l părăsise hoţeşte. Un ciot bătrân şi uitat se 

înduioşa însă de coastele şi membrele sărmanului spion şi-şi strecură capătul în turul 

pantalonilor, oprindu-l astfel de la o cădere barbară, dar menţinându-l suspendat, la vreo doi 

metri deasupra pământului. Dacă n-ar fi scos urletele acelea de spaimă, oricine l-ar fi văzut pe 

Pompilică, bălăbănindu-se în văzduh, ar fi crezut că asistă la exerciţiile unuia care vrea să se 

familiarizeze cu imponderabilitatea. 

                                                                                 Constantin Chiriță-Cireșarii 

 

Textul 2 

              

Corabie vikingă 

Corabia vikingă (drakkar) definește tipul de corabie din Europa de Nord în 

perioada vikingilor (800 - 1100). Aceste corăbii au fost construite și după perioada de dominație 

vikingă, fiind corăbii iuți care puteau naviga independent de vânt, având și vâsle, pe 

lângă velatură. 

Modelul de construcție al corăbiilor vikinge se află în lucrarea „Hjalmar Falk” din 1912. O 

corabie reprezentativă este nava de război Olav Tryggvasons Kranich („Cocorul”) care avea 34 

de perechi de vâsle. 

Echipajul corăbiei (numit: „skipssögn”, „skipshöfn„, „sveit”, „skipverjar”, sau „skiparar”) avea 

în fruntea sa pe conducătorul navei, numit „stýrimaður”, „skipstjórnamaðr”, „skipdróttinn”, sau 

„skipherra”. La navele de război acesta trebuia să fie necăsătorit și avea puteri nelimitate, el fiind 

numit direct de către rege. Echipajul de la vâsle era numit „hásetar”, sau „hömlumenn”; în 

funcție de necesități aceștia nevoie mânuiau și velele, sau asigurau paza navei. 

Pe navele comerciale existau și pasageri, iar conducătorul nu avea puteri nelimitate pe corabie. 

Echipajul era alcătuit din 12 până la 20 de persoane, la care se adăugau vâslașii care erau în 

medie 13 persoane. Locurile de dormit „rúm” (circa 3-4 locuri) se aflau sub punte. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Corabie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vikingi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vel%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_de_r%C4%83zboi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/FiÈ�ier:Drakskepp2.PNG
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A.Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

1.Notează numele a doi prieteni , pe lângă Victor, care stau sub copac.                 2 puncte 

2.Primul care își pierde entuziasmul este: 

a) Dan 

b) Victor 

c) Maria 

d)Pompilică 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect                                                       2 puncte 

3.Conducătorul navei vikinge trebuia : 

a) să aibă o soție la fel de curajoasă 

b)să primească acceptul regelui înainte de a pleca pe mare 

c)să fie necasătorit 

d) să își aleagă singur echipajul 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect                                                       2 puncte 

4.În fragmentul din Cireșarii de Constantin Chiriță se evidențiază: 

a) dorința de aventură 

b) prietenia sinceră 

c)interesul pentru realizarea unei hărți 

d)dezvăluirea unui secret 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect                                                       2 puncte 

5.Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 

bazându-te pe informațiile din cele două texte.                                                       6 puncte 

 

Enunțul                                                                                      Corect                           Incorect 

Toți tinerii participă direct la discuția legată de găsirea hărții. 

Harta prezintă pe lângă alte detalii si semnele pentru râuri și lacuri. 

Pompilică se afla în acel loc pentru a spiona. 

Tinerii țipă când îl zăresc căzând pe Pompilică. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   
 

384 
 

Echipajul navelor comerciale era de maxim 20 de persoane. 

Corăbiile vikinge aveau doar velatură folosită pe timp de furtună. 

6.Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos 

                                                                                                      6 puncte 

a) ― O barcă, asta ne trebuie, mamă dragă... Tonul lui Dan îi molipsi şi pe ceilalţi, care 

încuviinţară încet din cap, prilej de a-şi ascunde privirile triste şi dezolate. Numai Ursu se 

împotrivi jalnicei uverturi:  

         ― Ei şi! Mare lucru o barcă... dacă... Privirile uimite ale Luciei îi îngheţară însă vorbele pe 

buze. Tocmai atunci apăru bosumflată şi Maria.  

 

b) Modelul de construcție al corăbiilor vikinge se află în lucrarea „Hjalmar Falk” din 1912. O 

corabie reprezentativă este nava de război Olav Tryggvasons Kranich („Cocorul”) care avea 34 

de perechi de vâsle. 

7.Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili , la nivelul conținutului, 

între fragmentul din Cireșarii de Constantin Chiriță și fragmentul extras de pe Wikipedia. 

                                                                                                                   6 puncte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Crezi că Pompilică procedează corect, spionându-i pe ceilalți?Justifică-ți răspunsul, în 50-80 

de cuvinte, valorificând textul dat.                                                                    6 puncte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_de_r%C4%83zboi
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9.Asociază fragmentul din Cireșarii de Constantin Chiriță cu un alt text literar studiat sau citit ca 

lectură suplimentară, în 50-80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele. 

                                                                                                                         6 puncte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 

1.Încercuiește silaba care conține un diftong în  cuvintele seamă, rostească          2puncte 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Seamă  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Rostească 

2.Fac parte din același camp lexical toate cuvintele din seria 

a) râuri, lacuri, bărci, corăbii 

b) castan, crengi, ciot, a trosni 

c) echipaj, corabie, a vâsli, vele 

d) hartă, arhivă, echipaj, descoperire                                                                     

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect                                                       2 puncte 

 

3.Rescrie enunțul În clipa aceea, capul ascuţit al lui Pompilică ieşi dintre frunze şi coborî încet, 

înlocuind cuvântul clipa cu un sinonim și cuvântul încet cu un antonim.             4 puncte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive în cazuri diferite, pe care le vei preciza. 

                                                                                                                                6 puncte 

Tonul lui Dan îi molipsi şi pe ceilalţi, care încuviinţară încet din cap, prilej de a-şi ascunde 

privirile triste şi dezolate. 
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5.Transformă construcția active din enunțul Lucia, Ursu, Dan, descoperiseră obiectul visat de 

Victor.                                                                                                     6 puncte 

6.Alcătuieste un enunț asertiv în care substantivul aventură să aibă funcția sintactică de atribut  

substantival prepozițional și un enunț imperativ în care pronumele demonstrativ acesta sa aibă 

funcția sintactică de complement circumstantial de loc.                           6 puncte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Completează spațiile libere din textul de mai jos cu forma corectă a cuvintelor scrise între 

paranteze.                                                                                                   6 puncte 

L----------------------------------------------(a întreba, modul conditional optativ, timpul perfect) 

dacă i-a plăcut cartea în paginile ----------------------------(care, caz genitiv) este redată Aventura 

tinerilor. 

Subiectul al II-lea                                                                               20 de puncte 

Imagineaza-ți că ai petrecut vacanța de vară la bunicii de la țară. Redactează  o scrisoare , de cel 

puțin 150 de cuvinte, adresată părinților în care le vei povesti experiențele și 

emoțiile/sentimentele trăite de tine  în satul bunicilor. În cadrul scrisorii, vei prezenta o secvență 

narativă, una descriptivă și una explicativă. Localitatea este Ștefănești, într-o zonă de munte, iar 

data redactării scrisorii este 10 august 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   
 

387 
 

Progress TEST (6th grade_intensive) 

question tags, music & technology, be going to  

(20 minutes) 

Cezarina Bâlbâe 

Liceul Teoretic George Moroianu 

 

1. "I'm _______ fix it today. I'm too busy." Which is correct?  

5 points 

o going not to 

o going to not 

o not going to 

 

2. Write the correct form of the sentence: Muzic isen't allways free too download and you 

need pay for it.  

10 points 

o Music isn't allways free to download and you need pay for it.  

o Music isn't always free to download and you need to pay for it.  

o Music isen't always free too download and you need to pay for it. 

 

3. The correct question tag for the following sentence is: You know Tom, ..........?  

5 points 

o don't you 

o do you 

o are you 

 

4. Chose the correct sentence:  

5 points 

o You are going to come tonight? 

o I'm going see you later. 

o Is she going to cook for us tonight? 

o We going to play Fortnite later. 

 

5. The correct question tag for the following sentence is: We cannot edit the document, 

..........?  

5 points 

o can you 
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o can't you 

o can we 

 

6. Read the following text and and choose the list of one-word answers to the questions:  

1. What do the Brits prefer downloading?  

2. File-sharing sites to download music are ........  

3. The music industry people are not...... with listeners not paying for their 

music. * 

15 points 

 
1. singles, 2. illegal, 3. unhappy 

1. singles, 2. illegal, 3. happy 

1. albums, 2. often, 3. unhappy 

7. The correct question tag for the following sentence is: My cousins won't come, 

..........?  

5 points 

o will they 

o won't she 

o will she 

 

8. The correct question tag for the following sentence is: I am the fastest runner in the 

class, ..........?  

5 points 

o am I 

o am I not 

o aren't I 

 

9. "Don't worry! They're going to win." This expresses  

5 points 
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o an intention 

o a prediction 

o a request 

 

10. Going to is used to talk about  

5 points 

o the past 

o the present 

o the future 

 

11. The correct question tag for the following sentence is: Sarah is your friend, ..........?   

5 points 

o doesn't she 

o isn't she 

o is she 

12.The teacher is going to grant me 30 points.  

30 points 

o Hooray!!! 

o That's so generous. Thank you. 
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TRAVAIL DE CONTRÔLE 

Școala Gimnazială “George Călinescu”, Iași 

Profesor: Dascălu Rodica 

 

CL.5e__ ÉLÈVE___________________________________________________Date_________ 

1.Calcule! Écris le résultat en lettres. (10x2p.=20p.) 

4+5= ________________        2x4= ___________________      9-2= __________________ 

7-5=  ________________       10-6= ___________________     8-3= __________________ 

7-4= ________________         2x3= ___________________      6-5= __________________ 

2x5= ________________ 

 

2.Dictée dessinée. Écoute et dessine ! (5x5p.=25p.) 

Pour le professeur : un cercle rouge/ un triangle violet/ un hexagone bleu/ un carré jaune/ un 

rectangle noir. 

 

a_____________________          b_____________________                    

c___________________ 

d_____________________          e_____________________ 

 

3.Écris la bonne forme du verbe être. (7x5p.=35p.) 

a)Je ______________________ en Vème.                        b)Corinne ________________ bavarde. 

c)Nous _____________________ en classe.                  d)Tu _________________ mon ami ? 

e)Alex et Luca ______________________ timides.      f)Vous ________________ des copains. 

g)Elle ____________________ sympathique.    

 

4.Présente-toi ! 10p. 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                     +  10 points 

Total :______/ 100 points 
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TEST   DE   EVALUARE  INITIALA 

                 Școala gimnazială “George Călinescu”, Iași 

Profesor: Dascălu Rodica 

Disciplina: Limba  franceza,  

Clasa a VIII-a, L2     

Numele si prenumele elevului:________________________________________________ 

Data sustinerii testului:______________________ 

• Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda  90 

de puncte. Din oficiu  se acorda 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 

PARTEA I                                                                                                        (60 de puncte) 

Lisez attentivement le texte suivant: 

La petite histoire du croissant 

Le croissant est incontournable dans tout bon petit-déjeuner « à la française ». Mais savez-vous 

que ce mets n’a pas grand-chose de français à l’origine ? 

La pâtisserie a été créée en 1683 à Vienne assiégée par les Turcs à ce moment-là. Alors que les 

troupes de l’Empire Ottoman ont décidé d’attaquer la nuit afin de ne pas se faire remarquer, 

un boulanger viennois levé avant l’aube, a donné l’alerte. L’assaut a été repoussé et la ville sauvée. 

C’est pour immortaliser cette victoire que les boulangers de la ville ont confectionné le 

« Hörnchen » (petite corne en allemand) dont la forme rappelle le symbole du drapeau ottoman. 

C’est ainsi que cette viennoiserie est née. Son histoire est bien liée à celle des turcs ! Mais alors 

quel rapport avec Paris, la ville qui a traditionnellement les meilleurs croissants ? En France, c’est 

Marie-Antoinette d’Autriche, originaire de Vienne, qui a officiellement introduit et popularisé le 

croissant à Paris. 

 

   Adapté d’après https://gourmandisesansfrontieres.fr/2011/12/la-petite-histoire-du-croissant/ 

https://gourmandisesansfrontieres.fr/2011/12/la-petite-histoire-du-croissant/
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Les activités qui suivent ont comme support le texte que vous venez de lire. 

A. Entourez  la variante correcte:                                                                            20 points 

1. Le croissant apparaît pendant le siège de: 

a. Vienne                                .b. la Turquie.                           c.Paris. 

2. Les Turcs veulent: 

a. libérer la ville.                        b. attaquer  la ville.                 c. manger des croissants. 

       3.   Le croissant rappelle le symbole : 

             a. de la liberté.                           b. de la France.                      c. du drapeau ottoman. 

       4.   Le croissant a été introduit en France par : 

             a. les Turcs.                                b. Marie-Antoinette.              c. les soldats. 

 

B. Vrai ou Faux? Cochez (X) la case correspondante.                                               20 points 

 

 VRAI FAUX 

1.Le croissant apparaît au XVIIème siècle.   

2.Un soldat donne l’alerte.   

3.Le croissant a été créé à Paris.   

4.Les croissants sont populaires dans toute la France.   

 

C. Mettez au pluriel les noms entre parenthèses.                                                        20 points 

 

L’oncle Jean achète des (cadeau) ………………………… pour le Noël. – Je fais mes  

(devoir) ……………………. dans l’après-midi. -  Ma sœur aime les (journal)  

…………………. sur la mode. - Ces (fleur) …………………… sont très chères. - Nous  

achetons deux (tableau) ……………………….. pour le salon.  
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PARTEA a II-a           ________________________________________                (30 de puncte) 

A.Mettez les verbes entre parenthèses au Passé composé.                                                  

1.Michel (visiter)………………………..………....................    ses cousins pendant les vacances. 

2.Nous  (finir)………………………………………………………………. ...  tous les exercices. 

3.Je (aller) ……………………………………………………............. à Vienne avec ma famille . 

4.Michel et Marc (apporter) ……………………………………….......   des souvenirs  pour tous. 

5.Vous (voyager) ………………………………………………………………………     cet été ? 

6.Tu (choisir) …………………………………………………………..……     un très bon livre. 
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                                              TEST DE EVALUARE INITIALA 

                 Școala gimnazială “George Călinescu”, Iași 

Profesor: Dascălu Rodica 

Disciplina: Limba franceza 

Clasa a VI-a, L2     

Numele si prenumele elevului:________________________________________________ 

Data sustinerii testului:____________________ 

• Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda  90 

de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                        (60 de puncte) 

Lisez attentivement le texte suivant: 

Moi, je m’appelle Yvonne. J’ai douze ans, je suis française et j’habite à Lyon. 

Je suis en sixième au collège Sainte Marie. Chaque jour je me réveille à 6h30 du matin. Je prends 

mon petit-déjeuner, je m’habille, je sors de la maison vers les 7h30 et je me dirige vers le métro. 

Les classes commencent à 8h. Je rentre de l’école vers les 14h. Je me repose un peu et puis je fais 

mes devoirs. 

Quand j’ai du temps libre, je l’occupe avec mes passions. J’aime la peinture et la lecture. Mais, 

ma passion la plus chère, c’est la guitare. Ah…et l’ordinateur, que j’utilise pour écouter de la 

musique et pour parler avec mes amis. 
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Les activités qui suivent ont comme support le texte que vous venez de lire. 

A.Entourez  la variante correcte:                                                                            20 points 

3. Yvonne parle de : 

b. ses activités.                               b. ses projets.                             c. ses sentiments. 

4. Yvonne a l’âge de : 

a.11ans  .                                          b. 12 ans.                                   c. 13 ans. 

      3.   Yvonne  habite  en : 

             a. Allemagne.                                    b. Espagne.                                c. France. 

      4.   Yvonne  va à l’école: 

             a. à midi.                                             b. l’après –midi.                        c. le matin. 

 

B.Vrai ou Faux? Cochez (X) la case correspondante:                                            20 points 

 

 VRAI FAUX 

1.Yvonne est élève au lycée.   

2.Yvonne prend l’autobus pour aller à l’école.   

3.Yvonne  n’aime pas lire.   

4.Yvonne passe beaucoup de temps devant l’ordinateur   

 

C.Trouvez dans le texte l’information nécessaire.        20 points 

1. Le moyen de transport  utilisé  par  Yvonne pour aller à l’école        _____________ 

2. La ville où Yvonne habite                                                                   _____________ 

3. L’une des passions d’Yvonne                                                             _____________ 

4. Sa passion  la plus chère                                                                     _____________ 
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PARTEA a II-a                                                                                                       (30 de puncte) 

 

A. Écrivez les verbes au présent  de l’indicatif. 

 

1.Mark (être)……………………...............…… mon ami français. 

 

2.Nous (avoir)…………………...………… une nouvelle collègue. 

 

3.Valérie et Claire  (aller)………..……………………en vacances. 

 

4.Tu (être)……………………….........................……en huitième? 

 

5.Vous (faire)…………………..........................…………du sport? 

 

6.Je (aller)…………....................…………………à la gare à 17 h.. 

 

7.Sophie (avoir)………….........………………….une belle maison. 

 

8.Nous (aller)……………............……………… au concert ce soir. 

 

9.Tu (faire)………………...............................……………du judo? 

 

10.Je (être)………............................……………………très occupé. 
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Fișă de evaluare 

Înmulțirea unui număr cu o sumă/diferență 

Clasa a III-a 

Prof. înv. primar Rotar Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”  

Loc. Cajvana, jud. Suceava 

1. Află produsul dintre dublul numărului 4 și triplul numărului 3. 

                              

                              

                              

 

2. Cu cât este mai mare produsul numerelor 8 și 7 decât suma lor? 

                              

                              

                              

 

3. Calculează și compară rezultatele: 

 

6 x 3 +18   9 x 6 -18 

 

8 x 5 – 32   2 x 8 + 10 

 

4. Calculează în două moduri: 

a) 5 x (4 + 3) =  

      5 x (4 + 3) =  

 

b) 8 x (9 – 2 ) =  

      8 x ( 9 – 2 ) =  

 

c) 6 x (2 + 3 + 4 ) =  

      6 x (2 + 3 + 4 ) =  
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Balada unui greier mic 

de G. Topîrceanu 

Descrierea unei ființe 

Prof. înv. primar Rotar Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” 

Loc.  Cajvana, jud. Suceava 

 

Definiție:  

O ființă poate fi descrisă după aspectul fizic (cum arată în exterior) sau după fapte și vorbe 

care schițează însușiri sufletești. 

 

 

.

însușiri fizice

negru

mic

muiat în tuș

aripi pudrate 
cu brumă

însușiri 
morale

trist, necăjit

leneș

resemnat
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.

aspecte 
fizice

lungă

slabă

întunecată

udă

însușiri 
sufletești 

zăludă

supărată

furioasă

autoritară
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FIŞĂ DE LUCRU - CARACTERIZAREA PERSONAJULUI PRINCIPAL DIN NUVELA 

„Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi 

 

                                                                                  prof. Muntean Corina Sanda 

Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Șomcuta Mare, Maramureș 

 

 

1. Completează tabelul următor cu informaţiile cerute despre personajul principal al nuvelei 

“Alexandru Lăpușneanul”  de Costache Negruzzi: 

Nr

. 

cr

t. 

Fragmentul de text Tipul de 

caracterizare 

Caracteristică/însu

şire 

Observaţii 

1. „- Bine ați venit, boieri! zise acesta 

silindu-se a zâmbi.” 

 

   

2. „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu, răspunse 

Lăpușneanul (…) și dacă voi nu mă iubiți, 

eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu 

voia, ori fără voia voastră. Să mă-ntorc? 

Mai degrabă-și va întoarce Dunărea cursul 

îndărăpt.” 

 

   

3. „ – Muiere nesocotită! strigă Lăpușneanul 

sărind drept în picioare și mâna lui, prin 

deprindere, se răzămă pe junghiul din 

cingătoarea sa; dar îndată, stăpânindu-se, 

se plecă, și rădicând pre Ruxanda de jos: 

-Doamna mea! îi zise, să nu-ți mai scape 

din gură astfel de vorbe nebune, că, zău, nu 
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știu ce se poate întâmpla. Mulțămește 

sfântului mare mucenic Dimitrie 

izvoditorul de mir, a cărui hram se 

prăznuiește la biserica ce noi i-am făcut la 

Pângărați, că ne-au oprit de a face un păcat, 

aducându-ne aminte că ești mama copiilor 

noștri.” 

 

4. „-Proști, dar mulți, răspunse Lăpușneanul 

cu sânge rece; să omor o mulțime de 

oameni pentru un om, nu ar fi păcat? 

Judecă dumneata singur. Du-te de mori 

pentru binele moșiei dumitale, cum ziceai 

însuți când îmi spuneai că nu mă vrea, nici 

mă iubește țara. Sunt bucuros că îți 

răsplătește norodul pentru slujba ce mi-ai 

făcut, vânzându-mi oastea lui Anton 

Sechele, și mai pe urmă lăsându-mă și 

trecând de partea Tomșii.” 

   

5. „-Femeia tot femeie, zise Lăpușneanul 

zâmbind; în loc să se bucure, ea se sperie.” 

 

   

6. „ Patru ani trecuseră de la scena aceasta, în 

vremea cărora Alexandru-vodă, credincios 

făgăduinței ce dase doamnei Ruxandei, nu 

mai tăiase niciun boier. Dar pentru ca să nu 

uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri 

omenești, născoci feluri de schingiuiri.” 

   

7. „Crud și cumplit este omul acesta, fiica 

mea…” 
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8. „Ca să sece influința boierilor și să 

stârpească cuiburile feudalității, îi despoia 

de averi sub feluri de pretext, lipsindu-i cu 

chipul acesta de singurul mijloc cu care 

puteau ademeni și corumpe pe norod. Dar 

nesocotind de ajuns planul acesta, îi 

omorea din când în când. La cea mai mică 

greșală dregătorească, la cea mai mică 

plângere ce i s-arăta, capul vinovatului se 

spânzura în poarta curții, cu o țidulă 

vestitoare greșalei lui, adevărate sau 

plăsmuite, și el nu apuca să putrezească, 

când alt cap îi lua locul.” 

   

9. „Lăpușneanul se trezise din letargia sa. 

-Cum te mai simți, frate Paisie? îl întrebă 

unul din monahi, văzându-l că nu doarme. 

Numele acesta îi aduse aminte de toate cele 

ce se petrecuseră. Sângele într-ânsul 

începu a ferbe, și sculându-se pe jumătate: 

-Ce pocitănii sunt aceste? strigă. A! voi vă 

jucați cu mine! Afară, boaite! Ieșiți! că pre 

toți vă omor! Și căuta o armă pe lângă el, 

dar negăsind decât potcapul, îl azvârli cu 

mânie în capul unui călugăr.” 
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2. Răspunde la următoarele întrebări, argumentându-ţi opinia cu 

exemple/repovestirea/comentarea unor fragmente din text: 

 

a) Care este atitudinea personajului față de boieri în primul episod narativ al nuvelei? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

b) Care este cauza comportamentului personajului față de boieri?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

c) Cum comentezi comportamentul personajului faţă de soţia sa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………. 
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d) Ce atitudine are Alexandru Lăpușneanul față de solicitarea norodului referitoare la 

Moțoc? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

e) Comentează relaţia personajului principal cu Moțoc, având în vedere toate momentele 

narative ale nuvelei. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

f) Menționează o schimbare în atitudinea personajului. Care este cauza schimbării? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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g) Cum îţi explici  izbucnirea lui Alexandru Lăpușneanul din finalul nuvelei și replica „De 

mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu”?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

h) Prin ce se poate înscrie Alexandru Lăpușneanul în categoria personajelor excepționale 

puse în situații excepționale? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

i) Prin ce se poate înscrie Alexandru Lăpușneanul, ca personaj, în estetica romantismului? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

j) Identifică un moment de conflict interior al personajului principal. Care este cauza și 

modul de manifestare? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

k) Transcrie un fragment de portret fizic din textul nuvelei. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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TEST DE EVALUARE  

 

Lupu Constantin 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești 

 

o Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

o Modulul: MIII: Tehnici de măsurare în domeniu 

o Competentele vizate: 16.3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / 

monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale 

OBIECTIVE 

1. Identifică corect mijloacele de măsurare. 

2. Utilizează tehnica de măsurare adecvată. 

3. Citește corect dimensiunea măsurată. 

4. Analizează rezultatele măsurării. 

 

         Niveluri    

cognitive 

 

Conținuturi 

A-și aminti A înțelege A aplica  A analiza Pondere  

Măsuri terminale 

pentru  lungimi 

5%- 1 item 

aleg dual – I 

B2 

5%-1item 

aleg dual- I 

B1 

  10% 

Măsuri de lungime 

cu repere 

5%- 1item 

aleg 

multipla-I 

A2 

5%-1 item 

asociere- II 

A5 

  10% 

Instrumente cu riglă 

și cursor 

 5%-1item 

aleg dual- I 

B3 

5%-1item 

rezolv de 

probleme- 

III B 

 10% 
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Instrumente cu 

șurub micrometric 

pentru măsurat 

lungimi 

5%-1item 

aleg 

multipla-I 

A3 

  5%-1item 

rezolv de 

probleme- 

III A 

10% 

Aparate 

comparatoare 

5%-1item 

aleg 

multipla- I 

A4 

5%-1item 

completare- 

II B4 

  10% 

Mijloace pentru 

măsurarea nivelului 

5%-1item 

completare-  

II B5 

5%-1item 

asociere- IIA 

4 

  10% 

Mijloace pentru 

măsurarea ariilor 

suprafețelor 

5%-1item 

completare- 

II B2 

5%-1item 

asociere- II 

A3 

  10% 

Mijloace pentru 

măsurarea 

volumelor 

 5%-1item 

asociere- II 

A1 

  5% 

Măsuri terminale 

pentru unghiuri 

5%-1item 

completare- 

II B4 

   5% 

Aparate 

goniometrice 

5%-1item 

aleg 

multiplă- I 

A1 

5%-1item 

asociere- II 

A2 

  10% 

Aparate 

trigonometrice 

5%-1item 

completare- 

II B1 

 5%-1item 

rezolv de 

probleme- 

III C 

 10% 

 

 

45% 40% 5% 10% 100% 
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T E S T  D E  E V A L U A R E   

 

o Clasa a XI-a  

o Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

o Modulul: MIII: Tehnici de măsurare în domeniu 

o Tema: Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice 

o Elev: .......................................... 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Se acordă 10p din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru 1 oră. 

 

SUBIECTUL I        Total 18p 

 

A. Înscrieți, pe foaia de răspunsuri,  litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(12p) 

1. Din grupa aparatelor goniometrice pentru măsurarea unghiurilor fac parte: 

a. Rigla sinus, nivela cu bulă de aer, echerele; 

b. Raportoarele, nivelele cu bulă de aer, capetele divizoare, microscopul; 

c. Rigla sinus, rigla tangentă, raportorul, echerul; 

d. Raportoarele, nivelele cu bulă de aer, capetele divizoare, calele unghiulare. 

1. Mijloacele pentru măsurat lungimi confecționate sub formă de bară rigidă dintr-unul sau 

mai multe elemente se numesc: 

a. Ruletete 

b. Rigle 

c. Panglici 

d. Șublere 

2. În grupa instrumentelor pentru măsurat lungimi cu riglă și cursor intră: 

a. șublerele și micrometrele; 

b. șublerele și compasurile tip tijă; 

c. șublerul de exterior și calele; 
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d. șublerele și zoometrele. 

3. În construcția comparatorului cu cadran circular există  un mecanism de transformare a 

mișcării de translație în mișcare de translație numit: 

a. Mecanism șurub-piuliță 

b. Mecanism pinion-cremalieră 

c. Mecanism bielă- manivelă 

d. Mecanism cu came. 

 

B. Notați, pe foaia de răspunsuri, pentru fiecare enunț litera A dacă considerați că afirmația 

este adevărată sau litera F dacă considerați că afirmația este falsă:  

(6p) 

1. Lamelele plan paralele au formă cilindrică  iar cele două suprafețe de măsurare sunt 

plane și paralele. 

2. Calibrele tampon se folosesc pentru verificarea arborilor. 

3. Vernierul este o piesă care culisează de-a lungul riglei gradate a șublerului. 

 

 

SUBIECTUL II      Total 30p 

A.           (15p) 

1.Notaţi pe foaia de examen, asocierea corectă dintre cifrele din coloanei A numită Categorii de 

mijloace de măsurare cu  literele corespunzătoare din coloana B , numită Exemple de mijloace 

de măsurare 

    

A. Categorii de mijloace de măsurare B.  Exemple mijloace de măsurare 

1. dozatoare volumetrice 

2. aparate goniometrice 

3. aparate pentru măsurarea suprafetei 

4. aparate pentru măsurarea nivelului 

5. măsuri de lungime cu repere 

a. balanţa Mohr-Wesphal 

b. butirometrul 

c. traductor cu plutitor 

d. planimetru polar 

e. metrul etalon 

f. nivela cu bulă de aer 
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B.                                                                                                           (15p) 

 

Înscrieți pe foaia de răspunsuri cuvintele potrivite astfel încât enunțurile de mai jos să fie corecte: 

 

1. Rigla de sinus și rigla de tangentă fac parte din categoria aparatelor  ............(1)..... 

2. Planimetrul radial este utilizat pentru măsurarea de ..................(2) ....................... 

3. Șaboanele sunt utilizate pentru măsurarea unghiului de ...................(3) ......... al 

sculelor așchietoare. 

4. Aparatele comparatoare sunt aparate de  ..............(4) ........... folosite la compararea 

dimensiunilor liniare ale piesei măsurate.. 

5. Nivelul se măsoară în unități de ................(5) ................ . 

 

 

SUBIECTUL III        Total 42p 

A.           (21p) 

Pe desenul de execuție al unei piese de tip arbore este trecută cota Φ
02.0

03,0120+

− . 

a. Identificați N, as, ai. 

b. Calculați dimensiunile dmin  și dmax. 

c. Calculați toleranța T. 

d. Specificați dacă un arbore pentru care s-a obținut dimensiunea efectivă de 120,03mm  

este: bun, rebut recuperabil sau rebut irecuperabil. 

Indicaţii:  

Se vor scrie relaţiile de calcul. 

 Se vor folosi unităţi de măsură din S.I. ca N, m, N/m2. 

 Se vor nota unităţile de măsură după fiecare rezultat. 

 Calculele se vor efectua cu două zecimale. 

B.                                                                                                           (12p) 

Pentru fiecare din cele trei figuri ce prezintă măsurări realizate cu șublerul, identificați precizia 

de măsurare a fiecărui șubler în parte și valoarea măsurată. 
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I.  

II.   

III.  

C.                                                                                                           (9p) 

Să se determine unghiul măsurat cu ajutorul riglei de sinus coform schemei de mai jos.  

Se cunosc L=100 mm; H =50mm. Se vor putea utiliza tabelele trigonometrice. 
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T E S T  D E  E V A L U A R E   

 

o Clasa a XI-a  

o Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

o Modulul: MIII: Tehnici de măsurare în domeniu 

o Tema: Mijloace pentru măsurarea mărimilor geometrice 

 

 

BAREM DE CORECTARE  ȘI NOTARE 

 Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu . 

 

SUBIECTUL I        Total 18p 

A. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incomplet sau lipsă 0 

puncte 

1-b; 2-b; 3-d; 4-b 

B. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incomplet sau lipsă 0 

puncte. 

1-A; 2-F; 3-F 

 

SUBIECTUL II        Total 30p 

 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incomplet sau lipsă 0 puncte. 

A. 1-b   2-f    3-d     4-c    5-e 

 

B. 1-trigonometrice; 2-înregistrare; 3-ascuțire; 4-amplificare; 5-lungimi. 

 

SUBIECTUL III        Total 42p 

A. (21 puncte) Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incomplet 

sau lipsă 0 puncte. 

 

a. N=120 mm  
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    as=0,02mm  

    ai=-0,03mm  

 

b. dmin=119,97mm 

    dmax=120,02mm  

 

c.T=0,05mm 

 

d. rebut recuperabil  

 

B. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incomplet sau lipsă 0 

puncte. 

I. precizie 0,1mm  

   10,6mm  

II. precizie 0,05mm  

   6,25mm 

III.precizie 0,02mm  

        1,36mm 

 

C. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incomplet sau lipsă 0 

puncte 

sin α=H/L 

sin α=50/ 100=0,5 

α=300 . 
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                                                    Test de evaluare sumativă                                                                             

                                                               Clasa a –II-a 

                                                                                                Prof. Înv. Primar Parcel Ion 

                                                                                       Școala Gimnazială„Nicolae Titulescu” 

 

 

1.Se consideră numerele:a= 1+11+111  și  b=2+22+222. 

Suma cifrelor numărului b-a este: 

a) 2        b) 3        c) 4         d)5         e) 6 . 

 

 

2.Numărul natural a care verifică relațiile : 

               a+250 >300  și  a+25 <77 

este: 

a)50       b)51       c)52        d)53         e)54 . 

 

3.Se dau numerele naturale a, b, c  astfel  încât : 

             a+a+b+c=900   și    a+b+c=600. 

Atunci  b+c   ia valoarea: 

a)100     b)200      c)300       d)400     e)500 . 

 

 

4.Un pătrat și un triunghi au împreună un număr de laturi egal cu : 

a) 6       b)7           c)8           d)9          e)10 . 

 

5.Mama a cumpărat de la piață 15 kg de mere și pere .Mere sunt cu 5 kg mai multe decât pere. 

Atunci mere sunt: 

a)3kg  ;b)9 kg; c) 10 kg; d)12 kg; e)13kg . 

 

6.Cornel a stat la munte o săptămână și trei zile, iar Sorin a stat la munte o săptămână și patru 

zile.Cei doi au stat la munte un număr de săptămâni egal cu : 

a) 1      b)2        c)3        d)4        e)5 . 
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EVALUARE FINALĂ 

 

- Domeniul Știință, Activitate matematică - 

 

Prof. înv. preșcolar, Sime Gabriela-Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș 

 

• Ajut-o pe Ioana să numere rechizitele şcolarului! 

 

 

 

• Încercuiţi primul, al treilea, al patrulea şi ultimul fluture! 

 

 

• Scrie cu roşu vecinul mai mic şi cu albastru vecinul mai mare cu 1 unitate al numerelor!  

 

 

 2  

 

  6 

 

      

 

9   

 

 

 

• Completează diagramele, astfel încât să ai tot atâtea elemente câte arată cifra! 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

10 
7 9 
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• Rezolvă problemele! Scrie exerciţiul! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 6 

5 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=19&S=chickens
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=19&S=chickens
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=19&S=chickens
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=3&Nextpage=1&Subcategories_ID=19&S=chickens
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=693&S=geese
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=693&S=geese
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EVALUARE FINALĂ 

 

- Domeniul Limbă și comunicare, Educarea limbajului - 

 

Prof. înv. preșcolar, Sime Gabriela-Adriana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș 

 

• Încercuieşte cel puţin trei imagini care sunt denumite printr-un cuvânt 

care are 2 silabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Încercuieşte cel puţin trei imagini care sunt denumite printr-un cuvânt care are 3 silabe. 

 

 
 

 

 

• Desenează tot atâtea liniuţe câte silabe au cuvintele date! 

• Scrie în casetă, dacă poţi, litera cu care începe cuvântul!  

 

 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=634&S=shoes
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http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=RO&LCID=1033&Source=Categories&Subcategories_ID=487&S=umbrellas
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Fişa de lucru - Recapitulare 

Cap.III. Prezentarea, calcularea și analiza indicatorilor economico-financiari 

Prof. Valeria Balint 

 Liceul ,,Carol I” Bicaz 

Unitatea : Liceul ,,Carol I” Bicaz 

Filiera :Tehnologica 

Profilul : Servicii 

Specializarea : Economic 

Calificarea : Tehnician ȋn activităţi economice 

1.Data: 22.04.2021 

2.Clasa: a XII-a E, Liceul ,,Carol I” Bicaz 

3.Disciplina: Modulul 2.-  Analiza economico-financiară  

4.Unitatea de ȋnvăţare: Cap.III. Prezentarea, calcularea și analiza indicatorilor economico-

financiari   

5.Tema : Recapitulare - Cap.III. Prezentarea, calcularea și analiza indicatorilor economico-

financiari   

6.Tipul lecţiei: Lectie de recapitulare şi sistematizare la sfârşit de capitol 

7. Obiective 

Cunoştinţe 

• 11.1.2. Descrierea indicatorilor economico-financiari 

Abilităţi 

• 11.2.5. Calcularea indicatorilor economici privind situaţia generală a entităţii 

• 11.2.6. Interpretarea indicatorilor economici-stabilirea măsurilor previzionale 

Atitudini 

• 11.3.1. Manifestarea capacităţii de a reacţiona rapid şi eficient ȋn realizarea sarcinii de 

lucru 

• 11.3.2. Asumarea responsabilităţii ȋn calcularea indicatorilor economico-financiari 

• 11.3.3. Asumarea, ȋn cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina 

de lucru primită 
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Fişa de lucru - Recapitulare 

Cap.III. Prezentarea, calcularea și analiza indicatorilor economico-financiari 

Clasa se ȋmparte ȋn 4 echipe. Fiecare echipă va primi o fişă de lucru prin tragere la sorţi. După 

rezolvarea fişei, echipele o vor prezenta ȋn faţa clasei. Se vor adresa, oral, ȋntrebări suplimentare 

legate de tipul de indicatori precizaţi ȋn fişa aleasă. 

Fişa 1 – Indicatori de lichiditate 

Calculaţi şi interpretaţi indicatorii: lichiditatea curentă şi lichiditatea imediată pentru SC Alfa 

SRL, cunoscând următoarele informaţii: 

• Active curente: 880.000 lei din care stocuri: 580.000 lei 

• Datorii curente: 640.000 lei. 

Propuneţi măsuri de ȋmbunătăţire a acestor indicatori. 

 

Fişa 2 – Indicatori de risc 

Calculaţi şi interpretaţi indicatorii: gradul de ȋndatorare şi indicatorul privind acoperirea 

dobânzilor pentru SC Omega SRL, cunoscând următoarele informaţii: 

• Capital ȋmprumutat: 750.000 lei 

• Capital propriu: 900.000 lei 

• Profit ȋnaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit: 800.000 lei 

• Cheltuieli cu dobânda: 10.000 lei 

Propuneţi măsuri de ȋmbunătăţire a acestor indicatori. 

 

Fişa 3 – Indicatori de profitabilitate 

Calculaţi şi interpretaţi indicatorii: rentabilitatea capitalului angajat şi marja brută din vânzări 

pentru SC Beta SRL, cunoscând următoarele informaţii: 

• Capital angajat: 220.000 lei 

• Profit ȋnaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit: 38.000 lei 

• Cifra de afaceri: 400.000 lei 

• Profitul brut din vânzări: 50.000 lei 

Propuneţi măsuri de ȋmbunătăţire a acestor indicatori. 
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Fişa 4 – Indicatori de gestiune 

Calculaţi şi interpretaţi indicatorii: viteza de rotaţie a activelor imobilizate şi viteza de rotaţie a 

activelor totale pentru SC Gama SRL, cunoscând următoarele informaţii: 

• Cifra de afaceri:  850.000 lei 

• Active totale: 90.000 lei 

• Active imobilizate: 10.000 lei 

Propuneţi măsuri de ȋmbunătăţire a acestor indicatori. 
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VERBUL - EVALUARE SUMATIVĂ 

CLASA  a V-a 

                                 Tecuceanu Mihaela 

                                                                           Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, Slatina, Olt 

 

1. Stabileşte timpul verbelor:                                                                                

auzeam =                                                                am participat = 

voi învăța =                                                             voi afla = 

alergam =                                                                văd = 

mănânc =                                                                comunicam = 

                                                                                                                                          10 p 

 

2. Scrie verbele următoare la pers. a II-a plural, la timpurile învățate  

a alerga .............................................                    a rezolva ...................................... 

a merge ……… 

                                                                                                                                         10 p 

 

3. Conjugă verbul „a agrea” la modul indicativ, timpul prezent.                         

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

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

                                                                                                                                         10 p 

 

4. Folosește într-un enunț verbul „a ajunge” la modul indicativ, timp perfect compus, pers. a III-

a, nr. plural: 

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

                                                                                                                                         10 p 

 

5. Construiește 2 enunțuri în care verbul „a avea” să aibă, pe rând, valori morfologice diferite:                                                                                                                   

a. predicativă ....................................................... 

b. auxiliară ........................................................... 

                                                                                                                                         10 p 

6. Analizează  toate verbele din enunțul:   
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 „- Oamenii au uitat cu totul acest adevăr, zise vulpea. Tu însă nu trebuie să-l uiți. Devii 

răspunzător pentru totdeauna pentru ceea ce ai îmblânzit.  Tu ești răspunzător de floarea ta.” 

                                                                                           (Micul prinț, Antoine de Saint-Exupery) 

                                                                                                                                         20 p 

 

7. Predicatul propoziției Voi citi mâine este: 

a. Voi citi. 

b. Citi. 

 c. Voi.                                                                                                                                

                                                                                                                                        10 p 

 

8. Ce valoare morfologică are verbul a avea în enunțul: 

Am învățat lecția. 

a. Verb predicativ 

b. Verb auxiliar  

       c.  pronume 

                                                                                                                                                10 p 

 

 

 

     10 p oficiu 

          Total - 100 p 
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SUBSTANTIVUL - EVALUARE SUMATIVĂ  

Clasa  a V-a 

 

                    Tecuceanu Mihaela 

                                                                Liceul Teoretic Nicolae Titulescu,  Slatina, Olt 

 

„Această mare e acoperită de adolescenți 

Care învață mersul pe valuri, în picioare, 

Mai  rezămându-se cu brațul de curenți, 

Mai sprijinindu-se de-o rază țeapănă, de soare.” 

                                                             Nichita Stănescu, Adolescenți pe mare  

Cerințe 

1. Transcrie, din text, trei substantive care alcătuiesc câmpul lexical al mării. 5 p 

2. Analizează substantivele scrise cursiv, precizând felul substantivului, genul, numărul, articolul, 

prepoziția  și ce este ca parte de propoziție. 5 p 

3. Precizați care sunt părțile de propoziție studiate. 5 p 

4. Scrie propoziții în care cuvintele car, mătură să fie, pe rând substantive, respectiv verbe. 5 p 

5. Articulați hotărât și nehotărât următoarele substantive atât la singular, cât și la plural - 

adolescenți, rază, curenți. Precizați care sunt acestea și felul lor. 10 p 

6. Alcătuiți două propoziții cu substantivul creangă, în care să fie atât comun, cât și propriu. 10 p 

7. Construiește propoziții în care să ai câte un substantiv care să fie atât atribut, cât și subiect, 

pornind de la substantivele fereastra și școlar. Nu schimbați forma substantivului! 10 p 

8. Arătați care sunt întrebările subiectului, respectiv atributului. 10 p 

9. Identificați și precizați felul atributelor din propoziția - În grădina veche a palatului de cleștar 

se află un măr cu mere aurite. 10 p 

10. Dați exemple de propoziții în care să aveți subiect exprimat prin substantiv,  pronume și 

numeral. Subliniați-le! 10 p 

11. Personificați substantivele soare și mare. 10 p 

 10 p  oficiu 

                                                                                        Total - 100 p
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 FIȘĂ DE LUCRU - SUBSTANTIVUL 

 

                                Tecuceanu Mihaela 

                                                                           Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, Slatina, Olt 

 

 

1. Notează o rețetă culinară în care să folosești zece substantive defective de plural. 

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

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

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

 

2. Alcătuiește enunțuri cu cinci substantive defective de singular. 

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

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

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

 

3. Completează spațiile punctate cu forma indicată a substantivului dintre paranteze: 

a) Bate-i ............................................................ toba în ureche. (surd – D) 

b) Cartea ............................................................... e cam ruptă.  (elev – G) 

c) Gura ...................................................... adevăr vorbește. (păcătos – G) 

d) Codru-i frate ..................................................................... (român – Ac) 

e) ................................................. de căpătat nu se caută în gură. (cal – N) 

f) ..............................................................., aleargă mai repede! (Ion – V) 

g) A descoperit că mănușile erau ........................................... (bunică – G) 

h) ................................................................ i s-a rătăcit pisica. (băiat – D) 

 

4. Alcătuiește enunțuri cu cele două forme de plural ale substantivelor: virus, bob, vis, 

ghid, difuzor, corn, cap, calcul, coardă, eseu, lob, șah, timp, corp, pas, arc, plan, cot, cămin, bandă, 

raport. (Exercițiul poate fi efectuat oral.) 

 

5. Notează zece substantive compuse prin alăturare cu cratimă, care să fie comune, și 

altele zece compuse prin alăturare fără cratimă, care să fie proprii. 

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

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

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

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

 

6.  Scrie zece substantive comune provenite din substantive proprii. 
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............................................................................................................................................................

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

 

7. Analizează substantivele din următoarele enunțuri: 

 

Tatăl Mariei este inginer. 

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

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

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

 

Magazinul din fața blocului a fost deschis de unchiul meu. 

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

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

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

 

În vara aceasta voi pleca la mare. 

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

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

 

Pe strada Brâncoveanu s-a petrecut un accident tragic. 

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

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

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

 

Colega mea de bancă, Miriam, a câștigat premiul întâi. 

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

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

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

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

 

 

Ioanei îi place matematica. 

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

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

 

Călin va ajunge asemenea tatălui său. 

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

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

 

Jucăria este din pluș. 
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............................................................................................................................................................

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

 

Părinții mei l-au încurajat pe Mihai să se înscrie la un liceu bun. 

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

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

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

 

Vorbeam adesea despre cărțile preferate. 

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

 

Floarea din geam este o mușcată. 

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

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

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

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 

                                                                                                                         

429 
 

 

FIȘĂ DE LUCRU – părți de vorbire 

 

Prof. înv. primar Berbentea Crina 

Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, Timiș 

 

1. Scrie părțile de vorbire învățate: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

2. Citește cu atenție textul de mai jos și subliniază cu verde substantivele, cu roșu 

adjectivele, cu albastru verbele și cu portocaliu pronumele personale: 

„ Piticii obosiți s-au întors acasă. Ei au găsit o fată subțirică și frumoasă care dormea în  

paturile mici. Deodată ea se trezi. 

- Cine ești tu ? au întrebat-o piticii curioși. 

- Eu sunt Albă-ca-Zăpada, răspunse ea.” 

(Albă-ca-Zăpada  - după Frații Grimm) 

 

3. Clasificaţi cuvintele în tabelul de mai jos: 

a citi, mare, zâmbet, se joacă, frumoasă,  cumpărături, aurie, a pictat, scris, a zâmbi, 

rumenită, deștept, lovitură, va cumpăra, rochie. 

 

SUBSTANTIVE VERBE ADJECTIVE 

   

   

   

   

   

4. Alege variant corectă! 

Ea / Ia este cuminte. 

Am fost cu iei / ei la cinematograf. 

Iel / el merge la piață mâine. 

Voi și ele / iele sunteți colegi? 

            Eu / ieu citesc o carte interesantă. 

 

5. Subliniază pronumele personale care se ascund în cuvintele de mai jos după model! 

drapel, voinic, jaluzele, volei, noiembrie, mătură, teatru, Angela, greutate, jupâneasă, 

băieţel, trei turneu, telefon, împreună, voios, grea, elevă. 
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6. Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate: 

 Mama a ieșit la poartă. (_________________________) 

 Maria poartă o rochie colorată. (_________________________) 

 Pe cer sunt multe stele. (_________________________) 

 Eu cer o bomboană pe băț. (_________________________) 

 Noi mergem la ștrand. (_________________________) 

 Sandalele noi s-au rupt. (_________________________) 

        

1     AI FINALIZAT FIȘA! FELICITĂRI! 

 

 

 
1 Imaginile utilizate în fișa de lucru sunt preluate de pe internet. Toate drepturile revin autorului. 
Aceste imagini sunt folosite numai în scop educațional. 
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TEST SUMATIV LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA a VIII-a, UNITATEA I 

Prof. dr. Fodor Georgiana-Gabriela 

Liceul Cu Program Sportiv, Cluj 

 

Citește cu atenție textul următor: 

      „Au fost odată, într-o oarecare împărăție, un moș și-o babă care aveau trei feciori. Pe cel mai mic 

îl chema Ivanușka. Trăiau la un loc – nu leneveau, cu tragere de inimă munceau, ogorul îl arau și grâul 

îl semănau. 

       Într-o bună zi, se răspândi prin împărăție vestea că balaurul cel năprasnic se pregătește să le 

cotropească pământurile, pe oameni să-i căsăpească, iar satele și orașele să le pârjolească. Moșul și 

baba căzură pe gânduri, se mâhniră grozav. Feciorii cei mari îi îmbărbătau: 

-Nu vă întristați, tăicuță și măicuță, că pornim noi să-l înfruntăm pe balaur, să luptăm cu el pe 

viață și pe moarte. Și, ca să nu vă fie urât să stați singuri, îl lăsăm cu voi pe Ivanușka, el e încă prea 

tânăr pentru luptă.  

-Ba nu, a zis Ivanușka, nu mă învoiesc să rămân acasă, să vă aștept pe voi. Merg și eu să lupt 

cu balaurul! 

       Moșul și baba nu s-au împotrivit, n-au încercat să-l convingă pe Ivanușka să-și schimbe gândul, 

ci i-au pregătit de plecare pe câteșitrei feciorii. Și-au încins frații la brâu paloșele de oțel, și-au luat 

traistele cu merinde, au încălecat pe ai buni și- la drum. 

       Au mers ei ce-au mers până au ajuns într-un sat. Cand şi-au aruncat ochii jur-împrejur — nici 

ţipenie; totul pârjolit, dărâmat, doar o mică izbă rămăsese neatinsă. Cei trei fraţi au intrat în izbă. Acolo, 

o babă bătrână zăcea pe cuptor şi gemea. 

            - Bună ziua, bunico! au zis fraţii. 

            - Bună ziua, voinicilor. Încotro aţi pornit-o? 

            - Păi, am pornit-o, bunico, spre râul Coacăzului, lângă podul Călinului. Ne ducem să luptăm 

cu balaurul, să nu-l lăsăm să ne cotropească moşia. 

            - Ehei, voinicilor, straşnică treabă aţi pus la cale! Că ticălosul ăsta de balaur a pustiit totul, pe 

oameni i-a prădat şi la moarte năprasnică i-a trimis. Acuma a ajuns şi pe meleagurile noastre, ne-am 

rămas cu zile numai eu singură — se vede că nu-i sunt de trebuinţă, să se ospăteze cu mine... 

        Cei trei fraţi au rămas peste noapte la bătrână, iar a doua zi în zori s-au sculat şi au pornit iarăşi 

la drum.” (Ivan –fecior de țăran și balaurul, în vol. Povești fermecate rusești). 
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Cerințe:  

A.  1.Scrie câte un sinonim potrivit pentru următoarele locuțiuni/expresii din text: cu tragere de 

inimă, pe viață și pe moarte. 10p 

2. Indică o pereche de antonime din fragmentul: „Trăiau la un loc – nu leneveau, cu tragere de 

inimă munceau, ogorul îl arau și grâul îl semănau.” 10p 

3. Identifică grupurile de sunete din următorul enunț, precizând felul acestora: „Au fost odată, 

într-o împărăție, un moș și-o babă care aveau trei feciori”. 10p 

4. Transcrie din text un indice de timp și un indice de spațiu. 10p 

5. Precizează tipul de narator din fragmentul citat.10p 

6. Explică motivul pentru care feciorii cei mari vor să plece de acasă fără Ivanușka. 10p 

7. Rezumă, în maximum 100 de cuvinte, textul dat.10p 

 

B. Scrie o continuare a textului, de minimum 150 de cuvinte, în care să îți imaginezi cum ar putea 

evolua povestea. (20 de puncte) 

În redactarea textului, vei avea în vedere:   

-să integrezi în narațiunea ta o secvență descriptivă și una explicativă;  

-să respecți ordinea logică a întâmplărilor; 

-să utilizezi persoana a III-a a în relatarea evenimentelor; 

-să respecți normele de ortografie și de punctuație; 

-să scrii lizibil. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Disciplina fizică-clasa a VI a 

Dumitrescu Dalia Cristina 

Colegiul Național Ion Minulescu- Slatina 

 

Numele și prenumele elevului: 

Data susținerii testului: 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea II se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timp efectiv de lucru 40 minute. 

 

 

Partea I--------------------------------------------------------------------------------------45 puncte 

1. Completează spațiile libere: 

a) 10h12min – 9h58min =............min  

b) 24m + 30cm + 0,46hm = ...........m                                                                  20p 

c) 20h – 30min = ............s 

d) 1zi = ............min 

2. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Pentru fiecare afirmație, încercuiește A dacă este 

adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă:                                                        15p 

a) A        F         Magnetul atrage fierul. 

b) A        F         Cuprul este singurul metal care permite trecerea curentului electric. 

c) A        F         Trecerea unei substanțe din stare lichidă în stare solidă = solidificare 

3. Completează spațiile libere de deasupra săgeților cu denumirea transformarii de stare de 

agregare corespunzătoare, aleasă din următoarea listă:vaporizare, condensare, 

topire,solidificare. 

           Solid  →.............................→ Lichid  →...............................→ Vapori                   10p 

                                                                                                            

 

Partea II............................................................................................................................45 puncte 

1. Cinci elevi au înregistrat următorii timpi într-un concurs de alergare: 

     6,0s                 5,9s             6,8s                  7,1s              7,8s                              5p 

a) Scrie în ordine crescătoare valorile timpilor înregistrați în concurs de cei cinci elevi. 

b) Calculează intervalul de timp dintre momentele în care primul, respectiv ultimul concurent 

trece linia de sosire.                                                                      10p 

2. Moș Vasile are o livadă în formă dreptunghiulară, de lungime 20m și lățime 15m. 

a) Câți metri de gard îi trebuie pentru a împrejmui livada?                              15p 

b) Câți metrii pătrați m2 are livada?                                                                  15p 
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BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

PARTEA I 

 

Nr.itemi                                                Soluție  Punctaj  

1. a) 14 min                                                                               5p 

b) 70,3 m                                                                               5p 

c) 1170 min                                                                           5p 

d) 1440 min                                                                           5p 

 

 

       20p 

       2. a) A                                                                                        5p 

b) F                                                                                        5p 

c) A                                                                                        5p 

 

       15p 

       3.  Topire                                                                                   5p 

 Vaporizare                                                                            5p 

       10p 

 

                                                                                                            Total 45 puncte 

 

 

 

PARTEA II 

 

Nr. itemi                                       Soluție  Punctaj  

      1. a) 5,9s          6,0s            6,8s            7,1s             7,8s           5p 

 

b) 7,8s – 5,9s = 1,9s                                                              10p 

        

      15p 

       2. a) L + l + L + l = 20m + 5m + 20m + 5m = 50m                 15p 

 

b) A = L*l = 20m * 5m = 100m2                                          15p 

 

       30p 

 

                                                                                                            Total 45 puncte 
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Oglinda tablei 

Prof.  Tudose Florinela 

 

Școala Profesională Lungani, jud. Iași 

 

SUBIECTUL LECŢIEI: Adjectivul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificare : 

1.-propriu-zise 

   -provenite 

din alte pӑrţi 

de vorbire 

   2. –variabile 

Funcţii 

sintactice: 

-atribut 

adjectival 

Adjectivul 

Figuri de stil: 

-epitet 

-inversiune 
Definiţia: 

Adjectivul este 

partea de vorbire 

flexibilӑ care 

denumeşte 

însuşirile  unui 

Categoriile 

gramaticale: 

     Acord cu 

substantivul în 

gen, numӑr şi caz 

     Grade de 

comparaţie 
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Alege trei trăsături care ţi se par cele mai semnificative pentru zodia ta. 

 

 

BERBEC 

(21.03 – 20.04) 

 

Ambitios 

Hotărît 

Egoist 

Capricios 

Obraznic 

Idealist 

 

TAUR 

(21.04 – 21.05) 

 

Harnic 

Răbdător 

Încăpăţînat 

Rigid 

Hotărît 

         Posesiv 

 

GEMENI 

(22.05 – 20.06) 

 

Activ 

Optimist 

Încăpăţînat 

Capricios 

Deştept 

Împrăştiat 

RAC 

(21.06 – 20.07): 

 

Prudent 

Sociabil 

Grijuliu 

Prietenos 

Modest 

Sensibil 

 

LEU 

(21.07 – 21.08) 

 

Optimist 

Puternic 

Arogant 

Orgolios 

Nestăpînit 

Egoist 

FECIOARA 

(22.08 – 21.09) 

 

Corect 

Încăpăţînat 

Precaut 

Nehotărît 

Modest 

Autocritic 

BALANŢĂ 

(22.09 – 22.10) 

 

Intuitiv 

Estetic 

Temperat 

Nehotărît 

Diplomat 

Autocompătimi-tor 

SCORPION 

(23.10 – 22.11) 

 

Hotărît 

Întreprinzător 

Pasionat 

Ager 

Arogant 

Tainic 

 

SĂGETĂTOR 

(23.11 – 2O.12) 

 

Neinteresat 

Idealist 

Compătimitor 

Risipitor 

Încăpăţînat 

Şarmant 

CAPRICORN 

(21.12 – 19.01) 

 

Diplomatic 

Vesel 

Profund 

Întreprinzător 

Materialist 

Ambiţios 

        

VĂRSĂTOR 

(20.01 – 18.02) 

 

Omenos 

Meditativ 

Onorabil 

Binevoitor 

Neîndemânatic 

Rigid 

 

PEŞTI 

(19.02 – 20.03): 

 

Tăcut 

Compătimitor 

Adaptabil 

Supersensibil 

Credul 

Risipitor 
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Fişa de lucru nr. 2 (anexa 2)       

       

Având în vedere textul-suport, rezolvaţi sarcina de lucru corespunzătoare grupei voastre: 

 

     Odată cu sosirea celui mai îndrăgit anotimp, primăvara, vremea devine mai frumoasă. În mijlocul naturii 

reînviate, ne putem bucura de prezenţa florilor atât de parfumate, a ierbii verzi, verzi şi a  aerului cald. 

  

Grupa Gânditorilor 

 1. Descrie – Explicaţi rolul adjectivelor în  textul-suport. 

 

Grupa Uimiţilor 

2.  Compară – Comparaţi adjectivele din enunţurile de mai sus, observȃnd tipul acestora. 

 

Grupa Afectuoşilor 

3. Asociază – Asociaţi fiecare adjectiv cu gradul de comparaţie potrivit.  

 

a. celui mai 

îndrăgit 

 

b.mai 

frumoasă 

 

c.reînviate 

 

d.atât de 

parfumate 

 

e.verzi,verzi 

 

f.cald 

 

 1.pozitiv 

 

2.superlativ relativ 

3.comparativ de 

superioritate 

4.superlativ absolut 

5.comparativ de 

egalitate 

6.fără grad de 

comparaţie 

7.comparativ de 

inferioritate 

    

Grupa Silitorilor  

4. Analizează – Analizaţi adjectivele din primul enunţ, referindu-vă la cazul lor. Construieşte încă un enunţ în 

care al doilea adjectiv să aibă alt caz. 

 

Grupa Zâmbăreţilor 

5. Aplică – Construiţi două enunţuri în care adjectivul verde să îndeplinească două funcţii sintactice diferite.  

 

Grupa Amuzaţilor 

6. Argumentează – Identificaţi  valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţurile: 

 Verdele  îmi place. 

Am pictat verde un perete al camerei mele. 

Argumentează.  

Notează răspunsul dat de colegii tăi  în cubul de pe fişa de lucru. 
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Fişa de lucru nr. 3 (anexa 3)       

 

1. Corectează enunţurile de mai jos: 

 

De cei ascunzi că băiatul ce-l simpatic ţi-a dat ce-i trei ghiocei? 

I-am explicat mamei cea bune greşeala făcută. 

I-am dat scumpei mele prietene un buchet de flori roze. 

Dana are o bluză foarte splendidă. 

Aurii cercei sunt ai mamei. 

Vizitatorii engleji erau confuji deoarece nu înţelegeau ce trebuie să facă. 

 

2. Exerciţiu joc:  

Aşază-mă la locul meu! 

 

          Găseşte locul fiecărui adjectiv notat mai jos, folosindu-te de context: dulce, înverzit, aurit, vesela. Explică 

felul în care ai procedat pentru a rezolva exerciţiul. 

  

Zori de ziuă se revarsă peste ................  natură,  

Prevestind un soare ................  cu lumină şi căldură.  

În curând şi el apare pe-orizontul  ................  , 

Sorbind roua dimineţii de pe câmpul ................ . 

                               (Dimineaţa, de Vasile Alecsandri) 

 

 

 

3. Realizează acordul adjectivelor dintre paranteze cu substantivele determinate: 

 

Ieri, (hazliu)............. băieți din clasa mea ne-au înveselit, propunându-ne să spunem ce ne sugerează 

(cenușiu).................nori de pe (trist)........... cer de iarnă (târziu).................. Mi s-a părut că văd fluturi 

(străveziu),................... peștișori (argintiu),.................. sălcii (pletos),.................... elefanți (greoi),................. 

pisici (jucăuș).................. Aștept (vesel)................... și (cald).................primăvară ca să reluăm 

(provocator)......................  joc. 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 4 (anexa 4) 

         

 4. Scrieţi  în petalele florii galbene sau oranj culoarea potrivită, ţinând cont de variabilitatea 

adjectivului care exprimă culoarea acesteia: 

 

albastru,  mov,  alb,  roşu,  turcoaz, cărămiziu, 

corai vişiniu, crem,  vernil,  auriu, bordo 
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galben                                                       oranj  

  

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Notează în tabelul de mai jos adjectivele variabile identificate la exerciţiul anterior, indicând, prin bifare, 

numărul de forme. 

 

Adjectivul Patru forme Trei forme Două forme 
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Fişa de lucru 5 (anexa 5) 

6.  Notează cuvintele de mai jos în diagrama dată, în funcţie de modul de formare a acestora: 

 

Supărat, cald, fericit, verde- gălbui, dulce- acrișor,      rău-platnic, frumos, roşu-deschis, plăpând, agitat, bine-

crescut, amar, complet, viu , nou-născuți 

      

 

                                       Deosebiri           Asemănări              Deosebiri 

                                         -adjective           ................................                  -adjective  

                                                

                                                 

 

                                 .....................................................                      ......................................................... 
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Fişa de lucru 6 (anexa 6) 

    

Completează steluţele cu răspunsul potrivit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaţi o scurtӑ descriere de 5-7 rânduri a colegului de bancă, folosind cel puţin trei 

adjective propriu-zise şi două provenite din alte părţi de vorbire pe care le vor sublinia. 

Clasificare 

Funcţii 

sintactice 

 

Adjectivul 

Figuri de 

stil 
Definiţie 

Categorii 

gramaticale 
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TIPURI DE MEDII GEOGRAFICE 

                                                                                                                                                       prof. Dr. Ioana-Paula Codrean 

                                                                                                                                                       Colegiul Național ”Mihai Eminescu”Oradea 

Fișă de lucru/feedback 

 
 

Zona 

climatică 

Mediile 

geografi

ce 

Repartiție 

geografică 

Trăsături climatice Trăsăturile învelișului biopedogeografic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

CALDĂ 

(0˚-30˚lat. 

N, S) 

Tropical 

forestier 

umed 

-între 0˚-5˚ lat. N,S 

(de o parte și alta a 

Ecuatorului):bazinul 

Amazonului, 

Zairului, Indonezia 

TMA ridicată tot anul (25˚-27˚C), pp. bogate, zilnice, 

însoțite de descărcări electrice (3000-4000 mm/an); nu 

bat vânturi; dinamica atmosferică se reduce la curenți de 

aer ascendenți/descendenți (zona de convergență 

intertropicală numită meteorologic ZCIT)=se instalează 

calmele ecuatoriale;  

-pădure sempervirescentă, luxuriantă, diversificată 

(palmieri cu o mare importanță economică) și 

etajată după necesarul de  lumină; plante epifite 

(orhidee, liane); pe țărmuri și în estuare se 

dezvoltă pădurile de mangrove (arbori cu 

rădăcini aeriene care se fixează în aluviunile aduse 

de maree) 

Faună:insecte, reptile, păsări 

Sol: laterite (roșii, fără fertilitate datorită lipsei 

humusului = căldura + umezeala provoacă o 

descompunere rapidă a resturilor organice) + pp. 

bogate spală sărurile minerale din sol 

Tropical 

cu 2 

anotim- 

puri 

(subecua 

torial) 

-între 5˚-12˚ lat N, S 

(Pod. Guyanelor, 

Pod. Braziliei, Pod. 

Congo, SE Asiei, 

Indonezia) 

TMA ridicată tot timpul anului datorită radiației solare 

(28˚C); alternarea anotimpului ploios (vara) cu cel secetos 

(iarna), AT sezonieră este în jur de 5˚- 6˚C; în sezonul 

ploios se manifestă masele de aer ecuatorial, în cel 

secetos se resimt alizeele, care aduc mase de aer cald și 

uscat din regiunile tropicale; 

-vegetație de savană (specifică Africii, apare și în 

America de S, la N de ecuator se numește llanos 

iar la S de ecuator se numește campos) +copaci 

(baobab, acacia); de-a lungul râurilor apar 

pădurile-galerii;  

Faună: struț african, nandu, emu, lei, leoparzi, 

termite, girafe, zebre 

Sol: roșu (lateritic) 

Tropical 

umed/ 

musonic 

-are caracter regional 

pentru că  trăsăturile 

sunt determinate de 

circulația sezonieră a 

TMA în jur 25˚C; două anotimpuri slab diferențiate 

termic, dar contrastante din punct de vedere al pp; vara 

pp. bogate (peste 12.000 mm în N Indiei=regiunea 

Cherapundji=polul pluviometric/glob) aduse de musonul 

-pădure musonică, își pierde frunzele în sezonul 

secetos, cu zone de junglă 

Faună: maimuțe, tigri, pantere,elefanți 

Sol: lateritic 
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musonilor: Asia de 

S, SE (India, 

Indochina), Ins. 

Madagascar datorită 

circulației sezoniere 

a maselor de aer 

determinate de 

diferențele de temp. 

și presiune dintre 

uscat și Oc. Indian  

 

de deasupra Oc. Indian; în schimb, iarna este lipsită de 

ploi datorită schimbării de direcție a musonului care bate 

dinspre uscat; 

Tropical 

uscat/ 

deșertic 

-între 20˚-30˚ lat. 

N,S, de-a lungul 

tropicelor 

TMA  foarte ridicată, ce depășește uneori 30˚C; există 

diferențe termice diurne mari (30˚C între zi/noapte 

datorită lipsei vegetației); bat vânturi uscate (alizee); pp 

scăzute, rare dar torențiale (sub 200 mm/an) ceea ce 

determină formarea deșerturilor calde cu erguri, hamade, 

ueduri (Atacama, Sahara, Kalahari, Namib, arabian, 

australian) 

-vegetație rară, doar în oaze (palmieri) 

Faună: necrofage, reptile, camila (dromaderul, 

bactriana=2 cocoașe),  

Sol:lipsă 

 

 

 

 

 

II. 

TEMPE 

RATĂ 

(30˚-

60˚lat 

N,S) 

Medite 

ranean/ 

subtropi

cal 

-între 30˚- 40˚ lat.  

N, S : S Europei,  

N Africii, Orientul 

Apropiat, SE SUA,  

S Africii,  

S Australiei 

TMA 15˚-18˚C, vara caldă, secetoasă (peste 25˚C), bat 

alizeele, iarna blândă, cu temp. pozitive (peste 10˚C) și 

ploi bogate, datorită vânturile de vest; 

-vegetație mediteraneană cu denumiri specifice: în  

S Spania=tomillares, în S Franței + S 

Italiei=maquis+garigga, în S Greciei=frigana, 

veșnic verde (pin, stejar de plută, castan), arbuști 

(laur, mirt, levănțică, rozmarin), măslin sălbatic, 

palmier pitic, 

Faună: vipere, scorpion, șopârle, necrofage 

Sol:roșu  (terra rosa), galben (jeltosol) 

Oceanic  -între 40˚-60˚ lat. 

N,S: regiunile 

vestice ale Europei și 

Americii de 

N=puternic umanizat 

și antropizat 

TMA în jur de 15˚C, vara răcoroasă (18˚C în iulie), iarna 

blândă cu temperaturi peste 0˚C; pp. bogate (peste 

1000mm/an) cad tot anul; bat vânturile de vest ce aduc 

umiditate de pe ocean (Curentul cald al Atlanticului de 

Nord/Gulfstream)=influența moderatoare a oceanului se 

concretizează în AT. sezoniere reduse; 

Păduri de foioase (fag, stejar) 

Faună: urs, vulpe, lup, jder, cerb 

Sol: brune (clasa cambisol), roșcate (clasa 

argiluvisol)=fertilitate ridicată datorată putrezirii 

litierei (=stratul de frunze care se acumulează la 

suprafața solului), care contribuie la formarea 

humusului 
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Conti 

nental  

-între 40˚-60˚ lat. 

N,S, în interiorul 

continentelor: 

Europa, Asia, 

America de N și de 

S. 

TMA în jur de 10˚C, vara caldă, cu secetă, cu temp. în 

iulie de 20˚C, maxima 40˚C, iarna rece, geroasă, cu 

minima ce poate ajunge până la -40˚C; AT mare; bat 

vânturi dinspre N, NE; cantitatea de pp. scade spre 

interiorul continentelor, unde climatul devine 

excesiv/arid=se formează deșerturi și semideșerturi (Asia 

centrală=Gobi, Karakum, în Am de N= Arizona, Pod. 

Marelui Bazin) 

Taigaua=pădurea de conifere (brad, molid, pin) 

Faună: urs, cerb, ren, castor, zibelina 

Sol: podzol (clasa spodosoluri), fără fertilitate 

stepa=ierburi mărunte, xerofile, din familia 

gramineeelor (pir, păiuș, colilie); numită preerie în 

Am de N, pampas în Am de S 

în deșerturile nord-americane: cactuși gigantici, 

pelin, agave 

Faună: păsări, rozătoare, coiot, sconcs 

Sol: fertil, din clasa molisoluri (cernoziom) 

III.  

RECE 

(60˚-

90˚latN,S) 

Subpo 

lar 

-între 60˚-66˚ lat. 

N,S:Alaska, N 

Canadei, N Europei, 

N Asiei 

TMA 5˚ până la -5˚C, vara scurtă și răcoroasă (durează 2-

3 luni), iarna lungă, geroasă (temp. sub 30˚C); Oimeakon-

Verhoiansk=Siberia= -71˚C; pp. reduse, sub formă solidă 

(ninsoare); bat vânturile polare tot anul; 

Tundră=mușchi, licheni,arbuști pitici, turbării 

Faună: ren, urs polar, vulpe polară, elan 

Sol: înghețat (permafrost) 

Glaciar  -între 66˚-90˚ lat N,S 

(între cercurile 

polare și polii 

geografici):  

TMA f. scăzute, sub -30˚ C (datorită nopții polare cu o 

durată de 6 luni), minima ajunge chiar la -80˚C; minima 

absolută =Antarctica = - 88,3˚C; bat vânturi puternice; 

iarnă veșnică; 

Ghețuri veșnice (Groenlanda, Antarctica=calote 

glaciare) 

 

AZONA 

LE 

Mediul 

munților 

înalți  

 

Mediul 

litoral/ 

maritim 

 

Mediul 

antropic  

Vârfurile înalte Temp. scade cu altitudinea (6˚C la fiecare 1000m), pp. 

cresc, devin solide, vânturile se intensifică; TMA sub 

0˚C; 

=domeniul zăpezilor permanente (peste 5000m în 

zona caldă, peste 3000m în zona temperată) 

Abrevieri: TMA=temperatura medie anuală      AT=amplitudinea termică     Pp=precipitații    lat.=latitudine 
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Test d’évaluation initiale 

Clasa a X-a 

Prof. Bulgariu Alina  

                                                         Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Naăvodari, jud. Constanţa 

 

PARTEA I                                                                                                                            60 points 

 Lisez avec attention le document ci-dessous – support pour les activités qui suivent:   

- Grand-mère, dis-moi, s'il te plaît, comment ça se passait les choses à l'école, quand tu étais petite ?  

- Oh, ma chérie ! Tout était si différent de ce qui se passe aujourd'hui !                                                                    

  -Raconte-moi ce que vous faisiez à l'école, mamie ! 

       -On y allait à pied ou à vélo, car il n'y avait pas tant de voitures. On entrait en classe accompagnée 

par la maîtresse. Et, une fois arrivés en classe, les cours commençaient en silence et en ordre : on était 

tous très attentifs et très respectueux. Les élèves écoutaient les explications de leur maître ou de leur 

maîtresse et ensuite...                                                                                                                                                                       

  -Vous aussi, vous faisiez beaucoup de calculs et de dictées?                                                                                    

  -Mais bien sûr : on ne pouvait pas faire autrement pour bien écrire et calculer correctement.                                                

 -Il n'y avait ni télé, ni Internet. Alors, comment est-ce que vous passiez  vos soirées et vos week-

ends? 

 -Moi, je lisais beaucoup, j'allais à la bibliothèque et je me régalais à lire des contes de fées ; je 

devenais, tour à tour, Blanche-Neige ou Boucle d'Or et je pleurais chaque fois que les monstres faisaient 

mal à ceux ou à celles que j'aimais. 

 - Je trouve tout ça bien ennuyeux! 

A. Entourez la variante correcte:          12 points                                                                                                                     

1. Le texte est: 

a. un article d’encyclopédie.                b. article de journal.                     c. fragment de récit. 

2. On y parle: 

a. d’un concert.      b. de l'école.                c. d’un film                                        

3. Comment definiriez-vous le ton de l’auteur? 

a. mélancolique.      b. indifférent.    c. méprisant.                                    

                     

 B. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante VRAI ou FAUX:        16 points 

 VRAI FAUX 

1. On allait à l'école en voiture   

2. Les élèves entraient en classe accompagnés par la maîtresse   
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3. Les élèves  n'étaient pas tous très attentifs et très respectueux.   

4.La télé et l' Internet étaient leurs préoccupations principales   

C. Quel est le sens du mot souligné? Entourez la variante correcte:       6 points 

La petite fille trouve  ennuyeux les moments passés par sa grand-mère à la  bibliothèque. 

a. beaux             b. désagréables              c. inoubliables 

 

D. Continuez les phrases  à votre gré:          10 points 

1. Les élèves qui  _________________________________________________ 

2. Les contes que _________________________________________________ 

 

E. Mettez les verbes soulignés à l'indicatif présent:              8 x 2p =16 points 

Vous  me dire le but de cette visite.  

Nous être d’accord qu’ils venir ce soir.  

Je  vouloir partir.  

Il devoir finir ses devoirs.  

Vous voir qu’ils avoir toujours raison. 

Pourquoi certains réussir -ils dans leur vie et d’autres pas ?  

 

PARTEA a II-a               30 points 

Quels sont les loisirs préférés des jeunes de votre âge?  (40-60 mots) 
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BAREM DE CORECTARE ȘI EVALUARE 

CLASA a X-a , L2 

 

Se punctează oricare  formulări/ modalități de rezolvare a cerințelor. Nu se acordă punctaje   

intermediare, altele decât cele precizate explicit prin  barem. Nu se acorda fracţiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 

pentru test la 10. 

PARTEA I                                                                                                       (60 de puncte) 

 

A)Entourez la variante correcte 

4x3= 12 points                                                                                                                     

Réponses attendues      

1. Le texte est: 

c. fragment de récit. 

2. On y parle: 

b. de l'école.                 

3. Comment définiriez-vous le ton de l’auteur? 

a. mélancolique.      

B. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la variante VRAI ou FAUX:  4x4=16 points 

 VRAI FAUX 

1. On allait à l'école en voiture  x 

2. Les élèves en classe accompagnés par la maîtresse x  

3. Les élèves  n'étaient pas tous très attentifs et très respectueux.  x 

4.La télé et l' Internet étaient leurs préoccupations principales  x 

 

C. Quel est le sens des mots soulignés? Entourez la variante correcte:  1x6= 6 points 

La petite fille trouve  ennuyeux les moments passés par sa grand-mère à la  bibliothèque. 

                 b. désagréable   

 

D. Continuez les phrases à votre gré:   2x5=10 points 

E.8x2=16points  

Mettez les verbes soulignés à l'indicatif présent:                  

Vous  me dites le but de cette visite.  
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Nous sommes d’accord qu’ils viennent ce soir.  

Je  veux partir.  

Il doit finir ses devoirs.  

Vous voyez qu’ils avoir toujours raison. 

Pourquoi certains réussissent -ils dans leur vie et d’autres pas ?  

 

PARTEA a II-a               (30 de puncte) 

___________________________________________________________________________ 

Contenu: 12 points 

• peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée; 3 pts. 

• peut respecter la consigne de longueur indiquée; 3 pts. 

• peut décrire des activités, des événements; 3 pts. 

• peut communiquer ses impressions, ses sentiments. 3 pts. 

 

Cohérence et cohésion: 12 points 

• peut produire un texte cohérent; 5 pts. 

• peut relier des énoncés de façon à montrer la relation entre les idées. 6 pts. 

 

Grammaire, lexique, orthographe: 6 points 

• peut utiliser des structures et des formes grammaticales; 2 pts. 

• peut utiliser des mots et d’expressions relatifs à la situation proposée; 2 pts. 

• peut écrire avec une relative exactitude orthographique. 2 pts. 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CLASA a III-a 

                                                                                                       Popa Gina 

Școala Gimnazială Nr.1 Râmnicelu 

      Partea I 

1. Scrie cu cifre următoarele numere: 

• șaptesprezece_____________ 

• douăzeci și patru__________ 

• opt sute trei______________ 

 

2. Găsește toate numerele naturale pare cuprinse între 91 și 103: 

                           

                           

                           

       

       3.Compară perechile de numere, folosind semnele: <, =, >: 

           561      142;         413       413 ;          960      750.     

 

 Partea  a II-a 

     4.Găsește numărul:  

     a) cu 367 mai mare decât 481; 

                         

                         

                         

      

b) cu 264 mai mic decât 970; 
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c) de 8 ori mai mare decât 6; 

                         

                         

                         

 

d) de 5 ori mai mic decât 50; 

                         

                         

                         

 

5. Află termenul necunoscut: 

    146 + a = 278               a – 99 = 48           45: a = 5         6 x a = 48 

    A =                               a=                           a=                    a= 

    A =                               a=                           a=                    a= 

    V:                                 V:                           V:                    V: 

 

6.  Ce semn de relație e necesar (<, =, >) ? 

6x6.....36                  6x7....42                6x9...... 9 x 9 

7x5.....28                  5x5.....5 : 5            56: 7......81 : 9 

 

7. Într-o bibliotecă erau 324 cărți de povești, cu 147 mai puține cărți de poezii, iar cărți de știință cu 

56 mai puține decât cărți de poezii. 

    Câte cărți erau în total în bibliotecă? 
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8. Subliniază denumirea corespunzătoare fiecărei figuri geometrice: 

 

 

 

 A.pătrat           B.triunghi           C.cerc                  D.dreptunghi 

 

 A.dreptunghi   B.cerc                 C.triunghi            D.pătrat 

 

 

 

 A.cerc              B.dreptunghi      C.pătrat                D.triunghi 

 

 

 A.cerc              B.pătrat              C.triunghi             D.dreptunghi 

 

9. Care din obiectele de mai jos sunt atrase de magneți? Colorează caseta corespunzătoare: 
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Partea I 

Descriptori de performanță: 

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT              

1. Răspuns corect și complet: scrie  

corect toate cele trei numere date în 

cifre. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

două dintre numerele 

date. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

un singur număr. 

2. Răspuns corect și complet: scrie 

corect toate cele 6 numere. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

toate cele 4 numere 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 2 

numere 

3. Răspuns corect și complet: scrie 

corect toate cele trei semne 

matematice (<, =, >). 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

două semne 

matematice. 

Răspuns parțial 

corect: scrie corect 

un singur semn 

matematic. 

 

Partea a II-a 

Descriptori de performanță: 

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

4. Răspuns corect și 

complet: găsește 

toate cele trei 

răspunsuri corecte. 

Răspuns parțial 

corect: găsește două 

răspunsuri corecte. 

Răspuns parțial 

corect: găsește un 

singur răspuns. 

5. 

 

 

 

Răspuns corect și 

complet: găsește 

toate cele patru 

numere. 

Răspuns parțial 

corect: găsește doar 

trei numere.  

Răspuns parțial 

corect: găsește doar 

două numere.               

6. 

 

 

Răspuns corect și 

complet: scrie toate 

cele șase relații. 

Răspuns parțial 

corect: scrie patru 

relații. 

Răspuns parțial 

corect: scrie două 

relații . 
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7. 

 

 

 

Răspuns corect și 

complet: rezolvă 

problema cu plan și 

calcul corect 

Răspuns parțial 

corect: rezolvă 

problema cu plan, 

dar greșește calculul 

Răspuns parțial 

corect: rezolvă 

corect problema dar 

fără plan 

 

8. 

 

 

 

Răspuns corect și 

complet: găsește 

toate cele patru 

răspunsuri corecte 

Răspuns parțial 

corect: găsește două 

răspunsuri corecte 

Răspuns parțial 

corect: găsește un 

singur răspuns corect 

 

 

Evaluare finală: 

                            ITEMI 

 

              CALIFICATIVUL FINAL 

Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu 

B / orice altă combinație apropiată acesteia, 

stabilită de învățător, după analiza holistică 

și evidențiind etosul clasei. 

 

 

                      FOARTE BINE                        

Rezolvă 2-5 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, 

restul cu S / orice altă combinație apropiată 

acesteia, stabilită de învățător, după analiza 

holistică și evidențiind etosul clasei. 

  

 

                              BINE 

Rezolvă 1 item cu FB, 1-3 itemi cu B, restul 

cu S / orice altă combinație apropiată 

acesteia, stabilită de învățător, după analiza 

holistică și evidențiind etosul clasei 

 

 

                         SUFICIENT 

Rezolvă un item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 

itemi cu S, restul cu I / orice altă combinație 

apropiată acesteia, stabilită de învățător, 

după analiza holistică și evidențiind etosul 

clasei 

 

 

                      INSUFICIENT 
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Matrice de specificații 

Nr. 

 

Crt. 

  Conținuturi/obiective  Cunoaștere   Înțelegere    Aplicare     Analiza  

1.  NUMERELE 

NATURALE ÎN 

CONCENTRUL 0-

1000 

          x                x      

2. OPERAȚII DE 

ADUNARE ȘI 

SCĂDERE ÎN 

CONCENTRUL 0-

1000 

          x           x          x           x 

3. OPERAȚII DE 

ÎNMULȚIRE ȘI 

ÎMPĂRȚIRE ÎN 

CONCENTRUL 0-

1000 

          x            x           x  

4. AFLAREA 

TERMENULUI 

NECUNOSCUT 

          x             x  

5. REZOLVAREA DE 

PROBLEME 

           x     

6. FORMELE 

GEOMETRICE 

          x             x  
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TEST DE EVALUARE 

Ana-Maria Petrescu 

 

 

Citește textul și răspunde la întrebări: 

 

În poiana cu arbori rotați, Mihai a așteptat veverițele lui jucăușe. Dar ele n-au mai venit să 

alerge în dansul lor nebun. A venit doar una singură, posomorâtă, prefăcută  parcă într-o bătrânică 

zgârcită.Veverița trece dintr-o creangă în alta. Duce la ureche fructul și-l scutură. 

-De ce pe unele le arunci, iar pe altele le păstrezi, mătușică? 

 Veverița își mișca botișorul: 

-N-am timp de tine!Voi alege cât mai multe alune bune! 

 

• Unde era Mihai? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Pe cine aștepta el? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• De ce crezi că veverița scutura aluna? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1.Identifică în text și transcrie: 

a) O propoziție enunțiativă 

____________________________________________________________________________ 

b) O propoziție interogativă 

____________________________________________________________________________ 

c) O propoziție exclamativă 

____________________________________________________________________________ 

2.Subliniază verbele din cuvintele următoare : 

scaun, merge, plânge, râde, dispensar, trei, stă, a venit, strălucitor, străluceşte, este, galben, 

nor, îngălbenesc, are, va ajunge, stradă, noi, se gândesc. 

 

3.Uneşte expresiile din prima coloană cu verbele corespunzătoare din a doua coloană: 

 

a-şi aduce aminte             a fugi                                

a o  lua la fugă                a-și aminti                            

a sta de veghe                  a procura  

a face rost                        a veghea 

4.Alcătuiește enunțuri folosind verbele date la persoana și numărul indicat: 
 

- a citi, nr. plural, persoana a II-a:   
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............................................................................................................................. ..................... 

 
-a desena, nr. singular, persoana a III-a:   

 

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

-a cumpăra, nr. plural, persoana I:   
 
.............................................................................................................. 

 

5. Completează tabelul: 

Verbul Persoana Numărul 

trece   

voi alege   

arunci   

 

6. Scrie cuvinte cu sens asemănător: 

a alerga - ___________________ 

a spune - ___________________ 

a apărea - __________________ 

a ajunge - __________________ 

a urca -  ___________________ 

a aduna - __________________ 

 

7. Găseşte verbe cu sens opus pentru cele de mai jos: 

a urca- _________________  

a termina- _________________  

a veni - ___________________  

a ieşi -__________________  

a râde - ___________________  

a sta- ______________ 

 

8.  Completează cu ”cel” sau ”ce-l”. 

 

Iedul ............................. mic este cuminte. 

Băiatul  ......................... curajos și-a salvat prietenul. 

.........................    .............................  va ajuta va fi lăudat. 

......................... va lăuda când va vedea că e .......................... mai bun! 

 

9. Alege varianta corectă: 

Băiatul cel/ce-l mic a înțeles de ce-l / cel ceartă mama. 

Prietenul ce-l / cel caută nu este cel / ce-l mai potrivit. 

În camera cea / ce-a luminoasă locuia o prinţesă. 
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Am dus în bucătărie tot ce-a / cea cumpărat mama. 

 Comoara cel / ce-l interesa era în cel / ce-l mai îndepărtat ţinut. 

 

10. Transcrie textul, folosind forma corectă a verbelor din paranteze: 

 

 Veveriţele (a aduna) __________________ alune pentru iarnă. Ciocănitorile (a bate)  

______________ în scoarţa copacilor. Urşii (a dormi) ______________ în bârlog.  Vrăbiuţele (a 

căuta) ___________________ mâncare.  

 Eu şi Mihai ( a strânge)   ________________ frunzele uscate.  

 Tu (a culege) __________________ fructe din livada bunicilor? 
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FIȘĂ DE LUCRU 

                                               prof. înv.primar, Negrici Mariana 

                                                        Colegiul Național ,,Costache Negri’’, Galați 

 

* Uneşte pentru a forma cuvinte! 

 

Ja             cu                pră              joa          glă                

 

     raj               na           că             jit                        jun              

 

* Aşază în ordine cuvintele pentru a forma o propoziţie. 

       ESTE,  O,  JENICA,   FATĂ,  CURAJOASĂ 

 

 

 

 * Alcătuieşte propoziţii pe baza următoarele imagini. Propozițiile să cuprindă cuvinte care conțin litera 

j. 

      

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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MUNCĂ  INDEPENDENTĂ 

                                                                    prof.înv.primar, Negrici Mariana 

                                                                                Colegiul Național ,,Costache Negri’’, Galați 

1. CALCULEAZĂ: 

21 +  3=                       26+ 3=                15 + 4=                  24 + 3= 

22  + 5=                      27 + 2=                23 -  3=                 20 +  4= 

28 - 3 =                        25 - 4=               29 -  5=                   26 -  2= 

 

2. AFLĂ  NUMĂRUL  NECUNOSCUT: 

 

3. COMPLETEAZĂ  TABELUL: 

 

 

4. DESCOPERĂ NUMERELE CARE AU :  

-DOAR UNITĂŢI (U): 31,  4,  18,  9,  2,  28,  17,  20.  

-DOAR ZECI (Z): 11, 20, 31, 13, 10,  30, 12 . 
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-ZECI ŞI UNITĂŢI (ZU): 10,  7,  17,  21,  30,  26,  15,  31. 

5. OBSERVĂ  CALENDARUL  ȘI COMPLETEAZĂ:          

 

*Astăzi: __________________                     *Ieri: ____________________  

*Mâine: __________________                     *Vineri: __________________  

*Luna mai are ____ de zile. 

* CÂTE ZILE DE DUMINICĂ  SUNT  ÎN ACEASTĂ  LUNĂ?..................................... 

* DACĂ  AZI  ESTE  24 MAI, CE DATĂ  A FOST ACUM 4 ZILE?.......................................... 

* CE DATĂ  VA  FI  PESTE  5  ZILE?......................................
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TEST DE EVALUARE  (Varianta 1) 

Profilul: ELECTROMECANICĂ 

Clasa a X-a 

                                                                                               Prof. ing. Danciu Elena-Aida 

                                                                               Colegiul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Iași 

 

Numele şi prenumele elevului:   

Data susţinerii testului:   

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea A şi din Partea B se acordă 90 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.  

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 

puncte) 

I. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                     10 

puncte 

1. Materialul folosit la construcţia rezistoarelor electrice este: 

    a) cuprul;  b) fierul;  c) manganina;  d) zincul. 

2. Şublerul este un dispozitiv de măsurare a:  a) forţei;  b) lungimii;  c) temperaturii;  d) tensiunii. 

3. Scara de mărime naturală  în desenul tehnic este de:  a) 1:1;  b) 1:2;  c) 2:1;  d) 100:1 

4. Punctatoarele sunt scule folosite la:  a) îndreptare;  b) debitare;  c) găurire;  d) trasare. 

 5.Tensiunea la bornele grupării în paralel a rezistoarelor este egală cu: 

    a) suma tensiunilor pe rezistoare;  b)  inversul sumei tensiunilor pe rezistoare; 

    c) zero;  d) tensiunea aplicată la bornele rezistoarelor. 

 

II. Notaţi pe foaie în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi 

litera F,  

     dacă apreciaţi că enunţul este fals:                                                                                            10 

puncte 

A  F    1. 0, 32 km = 320 m. 

A  F    2. Linia de cotă se trasează cu linie întreruptă subţire. 

A  F    3. Verificarea planeităţii unei suprafeţe se realizează prin metoda fantei de lumină. 

A  F    4. Filetarea este operaţia tehnologică de aşchiere cu ajutorul sculelor aşchietoare, numite 

burghie. 

A  F    5. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în Sistemul Internaţional este 1W. 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

                                                                                                                       

463 
 

III. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice electrice, iar în coloana B unităţi de măsură.  

      Asociaţi corect pe foaie cifrele din coloana A cu literele din coloana B:                              15 

puncte 

  A.  Mărimi fizice electrice B.  Unităţi de măsură 

1.   tensiunea electrică a.   oC 

2.   intensitatea curentului electric b.    W 

3.   puterea electrică c.     F 

4.   rezistenţa electrică d.     V 

5.   capacitatea electrică e.      

 f.      A 

 

 

IV. Înscrieţi denumirile organelor de maşină desenate mai jos:                                                 10 

puncte 

    

 

      

 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 

puncte) 

I. Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:                                                        25 

puncte 

1. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare. 

2. Numiţi mărimea fizică care se măsoară cu mijlocul de măsurare. 

3. Identificaţi elementele numerotate cu 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 

4. În figura dreapta jos este prezentată o poziţie reciprocă a elementelor care permite citirea valorii 

mărimii măsurate. Ce valoare va fi citită în acest caz? 
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1.  ………………………………………………………………..….  

2.  …………………………………………………………………… 

3.  

…………………………………………………………………………………………………………

…….. 

4.  …………………………………………………………………… 

 

II. Reprezentaţi schema electrică a circuitului de mai jos:                                           10 puncte  

 

 

III. Enumeraţi 5 proprietăţi ale cuprului.                                                                           10 puncte   
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct sau alte punctaje intermediare, decât cele precizate explicit prin 

barem. 

• Se acordă10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total 

obţinut pentru lucrare. 

PARTEA  A                                                                                                                       (45 puncte) 

I. 10 puncte 

   1- c), 2- b), 3- a), 4- d), 5- d). 

   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

II. 10 puncte 

     1 - A, 2 - F, 3 - A, 4 - F, 5 - F. 

    Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

III. 15 puncte 

     1- d, 2 - f, 3 - b, 4 - e, 5 - c. 

     Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 3 puncte = 15 puncte). 

IV. 10 puncte 

 Piuliţă 

crenelată 

Piuliţă fluture Arc elicoidal 

conic 

Arc în foi multiple  Bolţ fără cap 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

PARTEA  B                                                                                                                   (45 puncte) 

I. 25 puncte 

    1. (5 puncte) micrometru de exterior 

    2. (5 puncte) lungimea 

    3. (9 x 1 punct  = 9 puncte) 

2 – scară gradată circulară (cu 50 de diviziuni); 3 – tambur; 4 – dispozitiv de limitare a forţei de 

măsurare;  

5 – scară liniară; 8 – dispozitiv de blocare a tijei (şurubului micrometric); 9 – tijă (şurub 

micrometric);  

10 – nicovală; 11 – potcoavă; 12 – precizie de măsurare.  

    4. (6 puncte) figura dreapta jos  Dm = 17,18 mm. 

Se acordă punctajul dacă  nivelul de informaţii scris este corect. 

Pentru răspunsuri incorecte sau lipsă se acordă 0 puncte. 
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II. 10 puncte 

                                  

      

 

 

                      

III. 10 puncte   

     Cuprul are următoarele proprietăţi: culoare roşiatică, conductibilitate electrică ridicată, 

conductibilitate  

     termică ridicată, ductil, maleabil, se lipeşte şi se sudează uşor. 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte).  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare simbol poziţionat 

corect al circuitului (5 x 2 puncte = 10 puncte).   
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TEST DE EVALUARE (Varianta 2) 

 Profilul: ELECTROMECANICĂ  

Clasa a X-a  

Numele şi prenumele elevului:   

Data susţinerii testului:   

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea A şi din Partea B se acordă 90 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.  

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 

puncte) 

I. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                    10 

puncte 

1. Pentru fabricarea contactelor electrice se utilizează materiale: 

    a) electroizolante;  b) conductoare;  c) magnetice;  d) semiconductoare. 

2. Legea lui Ohm se exprimă prin relaţia matematică:  a) I = U • R ;  b) U = I / R;  c) U = I • R;  d) R 

= U • I. 

3. Liniile de cotă se trasează cu linie:  a) continuă subţire;  b) continuă groasă;  c) ondulată;  d) 

întreruptă 

4. Unitatea de măsură fundamentală este:  a) voltul;  b) ohmul;  c) wattul;  d) amperul. 

5. Filetele interioare se realizează cu:  a) punctatorul;  b)  pila;  c) filiera;  d) tarodul. 

 

II. Notaţi pe foaie în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi 

litera F,   

     dacă apreciaţi că enunţul este fals:                                                                                           10 

puncte 

A  F    1. 125 mA = 0,125A. 

A  F    2. Axa de simetrie se trasează cu linie punct subţire. 

A  F    3. Dacă se arde un bec în circuitul serie, toate celelalte funcţionează. 

A  F    4. Aliajul dintre Cu şi Al se numeşte alamă. 

A  F    5. La legarea în serie a două rezistenţe R1 şi R2, rezistenţa lor echivalentă este R1 + R2. 

  

III. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice mecanice, iar în coloana B unităţi de măsură.  

      Asociaţi corect pe foaie cifrele din coloana A cu literele din coloana B:                              15 

puncte 
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 A.  Mărimi fizice mecanice B.  Unităţi de măsură 

1.   forţă a.     rot / min 

2.   masă b.     m / s 

3.   viteză c.     Pa 

4.   acceleraţie d.     N 

5.   presiune e.     m2 / s   

 f.      kg 

 

 

 

 

IV. Înscrieţi denumirile organelor de maşină desenate mai jos:                                                 10 

puncte 

                              

 

      

 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 

puncte) 

I. Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:                                                        25 

puncte 

1. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare. 

2. Numiţi mărimea fizică care se măsoară cu mijlocul de măsurare. 

3. Identificaţi elementele numerotate cu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

4. În figura dreapta jos este prezentată o schemă de măsurare care permite citirea valorii mărimii 

măsurate.  

    Ce valoare va fi citită în acest caz? 
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1.  ………………………………………………………………..….  

2.  …………………………………………………………………… 

3.  

…………………………………………………………………………………………………………

…….. 

4.  …………………………………………………………………… 

 

II. În circuitul electric de mai jos, montaţi schematic un voltmetru:                                          10 

puncte  

                             +     - 

       

 

III. Enumeraţi 5 proprietăţi ale aluminiului.                                                                                10 

puncte   
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct sau alte punctaje intermediare, decât cele precizate explicit prin 

barem.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total 

obţinut pentru lucrare. 

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 

puncte) 

I. 10 puncte 

   1- b), 2- c), 3- a), 4- d), 5- d). 

   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

II. 10 puncte 

     1 - A, 2 - A, 3 - F, 4 - F, 5 - A. 

    Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

III. 15 puncte 

     1- d, 2 - f, 3 - b, 4 - e, 5 - c. 

     Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 3 puncte = 15 puncte). 

IV. 10 puncte 

 Şurub hexagonal  Nit cap semirotund  Arc elicoidal cilindric Arc spiral plan  Şaibă 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 

puncte) 

I. 25 puncte 

    1. (5 puncte) şubler de interior şi exterior 

    2. (5 puncte) lungimea 

    3. (9 x 1 punct = 9 puncte) 

1 – riglă gradată; 3 – cursor; 4 – şurub de fixare a cursorului; 5, 8 – ciocuri mobile; 6, 7 – ciocuri 

fixe;  

9 – vernier; 11 – loc tijă de adâncime.  

    4. (6 puncte) figura dreapta jos  Dm = 28,50 mm. 

Se acordă punctajul dacă  nivelul de informaţii scris este corect. 

Pentru răspunsuri incorecte sau lipsă se acordă 0 puncte. 
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II. 10 puncte          

 

                        

                                                   

 

                       

III. 10 puncte   

     Aluminiul are următoarele proprietăţi: culoare alb-argintie, densitate mică, conductibilitate 

electrică şi    

     termică ridicată, ductil, maleabil, rezistent la coroziune, se sudează uşor. 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte).  

 

Se acordă câte 5 puncte pentru identificare simbol şi 

poziţionare corectă în circuit (2 x 5 puncte = 10 puncte). 
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TEST DE EVALUARE   

Profilul: ELECTROMECANICĂ 

Clasa a IX-a 

Numele şi prenumele elevului:   

Data susţinerii testului:   

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea A şi din Partea B se acordă 90 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.  

PARTEA  A                                                                                                                                     (50 

puncte) 

I. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                     10 

puncte 

1. Simbolul chimic al mercurului este:  a) H2;   b) He;   c) Hg 

2. Alamele sunt aliaje ale:  a) aluminiului;   b) cuprului;   c) carbonului 

3. Rezistenţa la coroziune este o proprietate:  a) chimică;   b) fizică;   c) tehnologică 

4. Curăţarea este o operaţie de:  a) de finisare;   b) de prelucrare;   c)  de pregătire 

5. Prefixul kilo reprezintă:  a) 102;   b) 103;   c) 10-3   

 

II. Notaţi pe foaie în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi 

litera F,  

     dacă apreciaţi că enunţul este fals:                                                                                            10 

puncte 

   A  F    1. Media aritmetică a numerelor  a, b, c este egală cu a+b+c.   

                                                                                                        3 

A  F    2. Piuliţele au filet exterior. 

A  F    3. Metalele sunt, în general, bune conducătoare de electricitate. 

A  F    4. Măsurarea unui unghi se face cu ajutorul unei rigle. 

A  F    5. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în Sistemul Internaţional este 1W. 

III. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice electrice, iar în coloana B unităţi de măsură.  

      Asociaţi corect pe foaie cifrele din coloana A cu literele din coloana B:                              15 

puncte 

  A.  Mărimi fizice electrice B.  Unităţi de măsură 

1.   tensiunea electrică a.   oC 

2.   intensitatea curentului electric b.    W 
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3.   puterea electrică c.     F 

4.   rezistenţa electrică d.     V 

5.   capacitatea electrică e.      

 f.      A 

 

 

 

 

 

IV. Înscrieţi denumirile componentelor reprezentate mai jos:                                                   15 

puncte 

       

  
 

 
 

 

a. b. c. d. e. f. 

 

PARTEA  B                                                                                                                                     (40 

puncte) 

I. Scrieţi pe foaie  informaţia corectă care completează spaţiile libere:                                     20 

puncte 

1. Curentul electric reprezintă mișcarea ordonată a particulelor care au sarcină  …………... 

2. Materialele prin care circulă curentul electric foarte ușor se numesc materiale  …………..  

3. Întrerupătorul este dispozitivul care permite pornirea sau  …………….. curentului electric. 

   4. 0, 32 kV = ............ V. 

 

II. Realizați un circuit electric utilizând componentele cu simbolurile reprezentate în figură, 

astfel   încât:                                                                                                                                             

20 puncte  
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1. ampermetrul să indice curentul ce străbate becul legat în serie cu rezistorul și sursa de alimentare 

de curent continuu; 

2. voltmetrul să indice căderea de tensiune la bornele rezistorului. 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct sau alte punctaje intermediare, decât cele precizate explicit prin 

barem. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total 

obţinut pentru lucrare. 

PARTEA  A                                                                                                                                     (50 

puncte) 

I. 10 puncte 

   1- c), 2- b), 3- a), 4- c), 5- b). 

   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

II. 10 puncte 

     1 - A, 2 - F, 3 - A, 4 - F, 5 - F. 

    Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

III. 15 puncte 

     1- d, 2 - f, 3 - b, 4 - e, 5 - c. 

     Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 3 puncte = 15 puncte). 

IV. 15 puncte  

      baterie bec șubler multimetru 
sursă de 

tensiune el. 
rezistoare 

a. b. c. d. e. f. 

     Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2,5 puncte = 15 puncte). 

PARTEA  B                                                                                                                                     (40 

puncte) 

I. 20 puncte 

    1. electrică 

    2. conductoare  

    3. oprirea  

    4. 320 V 
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    Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect (4 x 5 puncte = 20 puncte). 

II. 20 puncte 

          

Se acordă câte 10 puncte pentru poziţionarea corectă a fiecărui aparat în circuit (10 x 2 puncte = 20 

puncte).                        

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

                                                                                                                       

476 
 

Înmulțirea numerelor naturale 

Fișă de lucru 

 

    Prof. înv. primar  Focaru Virginia-Gabriela 

Școala Gimnazială Nr.1 Poiana, Comuna Poiana 

 

 

 

 1.  Completează  exerciţiile următoare: 

 

              …. X 2 = 0                  5 X 2 X 10 = …. 

 

1 X … = 8               1 X 1 X 6 = …. 

 

6   X 4 = ….               9 X 0 X 4 = …. 

 

 

 

 

          2.Calculează şi scrie rezultatul final : 

 

 

           

 

 

             

 

3. Pune unul din semnele                       : 

 

 

          2 X 6        1 X 6             9 X 0        9 X 1        5 X 6        6 X 5       

 

 

          7 X 2 X 0          0 X 2 X 7             5 X 0 X 7         0 X 7 X 7 
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Fișa de lucru  

REPREZENTAREA FORȚELOR 

Prof. Herbil Marian 

Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației 

 

Clasa a VII-a  

Competența specifică: 4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situații-

problemă experimentale/teoretice. 

Activitatea de învățare: reprezentarea grafică a forțelor ce acționează asupra unui sistem mecanic. 

Cerința: Reprezentați și notați forțele care acționează asupra fiecărui corp (deplasarea corpurilor 

are loc cu frecare). 

 

a) __________________________________________________________________________2,1 p 

 

 

 

 

 

 

b) __________________________________________________________________________3,9 p 

 

 

 

 

 

c) __________________________________________________________________________3,0 p 

       

      

(Pentru fiecare forță reprezentată corect se acordă 0,3 p) 

Se acordă 1p din oficiu 

Sensul de mișcare

F

Sen
su

l d
e m

ișc
are F

m2

m1Sen
sul d

e m
ișc

are

m1

m2 m3

F

Sensul de mișcare

F

Sensul de mișcare
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

” RĂSPUNDE REPEDE ȘI BINE!” 

 

Prof. Înv. Preșcolar Tupiță Monica Laura 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.9 

Sighetu Marmației, Maramureș 

 

 

NIVELUL DE VÂRSTÃ: II 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematicã  

MIJLOC DE REALIZARE: joc logico-matematic 

PROBÃ DE EVALUARE: scrisã  

OBIECTIVE: 

O1: - să încercuiascã triunghiul; 

O2: - să încercuiască imaginea obiectului care are formã de cerc; 

O3: - să  asocieze grupei de pãtrate  grupa cu tot atâtea triunghiuri. 

O4: - să continue şirul respectând ordinea datã. 

05: - sã identifice piesele geometrice mici şi roşii. 

 

FB –   rezolvã  corect cerinţele singur; 

  B –   rezolvã   corect cerinţele cu ajutorul educatoarei; 

   I –   nu rezolvã nici o cerinţã. 

 

DATA: ……………………………..……                             

NUMELE………………………………… 

1.Încercuieşte triunghiul! 

   (item cu alegere multiplă) 

 

 

 

 

 

2.Încercuieşte imaginea obiectului care are formã de cerc! 

   (item cu alegere duală) 
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3. Asociazã grupei de pãtrate grupa cu tot atâtea triunghiuri! 

(item tip-pereche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.„Adaugã ce lipseşte. Continuã şirul, respectând ordinea datã.”  

   (item de completare)  

 

 

 

 

 

5.Aşazã pe tablã piesele mici şi roşii!  

(item tip rezolvare de probleme)  
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MĂ JOC CU PĂRȚILE DE VORBIRE! 

Prof. itinerant și de sprijin Pupăză Gabriela-Ionica 

C.S.E.I-Brădet, Loc. Săcele 

 

Fișă de lucru-Substantivul 

 

1.Unește cu o linie imaginea cu cuvântul potrivit: 

 

                                         ființe                                       

 

                                                                                                                     

                               lucruri                                    

 

                                                                                                                  
 

                                     fenomene ale naturii                

        

 

2.Scrie câte trei exemple de substantive care denumesc: 

ființe lucruri fenomene ale naturii 

   

   

   

 

3.Scrie câte un substantiv care să înceapă cu litera indicată: 

a……………….                      m……………….                         c………………. 

 

4.Încercuiește casetele care conțin doar substantive: 

casă         eu           desenez 

 

 

 

 

mașină     cal        zăpadă  

prieten     cuminte    pisică creion      ploaie     fetiță    
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5.Completează careul, astfel încât pe coloană de la A la B să reiasă numele unei părți de 

vorbire. 

3.         2.           7.              8.           5.    

                   A 

1         

2    

3      

4      

5          

6      

7     

8     

9       

10         

                    B 

        

9.          4.         6.            1.              10.  

Fișă de lucru-Adjectivul 

 

1.Scrie câte trei însușiri pentru fiecare imagine. Cum poate fi? 

   ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

          ………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………… 

 

2.Colorează doar cuvintele care exprimă însușiri: 

 

uriaș,     copil,      frumos,     albastru,     pantof,     apă,      moale,     târziu,     copt 

 

3.Scrie însușiri opuse adjectivelor: 
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moale- ………………………                              frumos-………………………   

plină- ………………………..                              rapid-………………………... 

deschis-………………………                            rece-…………………………..   

 

4.Unește imaginile cu însușirile potrivite: 

                                                    
 

 

            roșie         rapidă            dulce          gustos        pufos 

5.Completează spațiile libere cu cuvintele lipsă și vei obține de la A la B numele părții 

de vorbire care exprimă însușiri: 

            A 

1     

2      

3       

4        

5      

6     

7        

8      

          B 

1. ……….  ca  zăpada 

2. Ciocolata are gustul …… 

3. Când mă joc sunt ….. 

4. Când port cămașă și cravată sunt ……. 

5. M-am spălat și sunt ……. 

6. Nu e moale este…… 

7. Când ofer dragoste sunt …… 

8. Iarba are culoarea ….. 

 

6.Treci în tabel însușirile potrivite pentru fiecare substantiv: 

 

vesel, blândă, deschisă, ascultător, înalt, nouă, pufoasă, șireată, interesantă 

 

pisică copil carte 
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FIȘĂ DE LUCRU PAGINI WEB 

prof. Melniciuc Maria Eugenia 

Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret 

Creați o pagină web după următoarele cerințe: 

a) Titlul paginii va fi Recapitulare. 

b) Fundalul paginii va avea culoarea #1234AA. 

c) În pagină centrat va fi titlul Test scris cu font Tahoma, culoare alb. 

d) Adăugați o linie roșie centrată de lungime 100 px 

e) Introduceți lista următoare care va avea fontul Algerian, culoarea galben, dimensiunea 

fontului 6. Pentru itemii listei neordonate veți folosi font de culoare diferită și dimensiunea 

3. 

Lista prietenilor și cadourile  de cumpărat 

I. Mihai 

▪ carte 

▪ husă telefon 

II. Ana  

• bomboane 

• carte 

III. George 

o căști telefon 

o ciocolată 

IV. Adina  

▪ cărți Harry Potter 

f) Inserați un link către http://www.mmediu.ro/  . 

g) Inserați tabelul următor care va avea bordură roșie și  prima linie cu o culoare de fundal 

aqua . 

Mașină An  Preț 

AUDI 2005 2000 

Logan 2009 1200 

h) Adăugați tabelului o coloană Imagine și completați cu imagini corespunzătoare fiecare 

rând. 

http://www.mmediu.ro/
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CONCURS REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CUVÂNTUL – IZVOR DE CUNOAȘTERE 

EDIȚIA A VII-A 

13 APRILIE 2019 

CLASA A II-A 

Prof. Stanca Cristina 

Şcoala Gimnazială Mădulari-Cernişoara 

 

Citește Cu Atenție Textul, Apoi Răspunde La Următoarele Cerinţe: 

          „La poalele unui munte uriaş, trăia într-o colibă bătrânul Tunet. El avea trei fii. Cel mai mare 

era Soarele, un flăcău înalt ca bradul, cu ochii verzi ca iarba. Părul auriu îi cădea în valuri pe umerii 

largi şi îi îmbrăca faţa bucălată. Era darnic şi blând cu cei din jur.  

          Fiul mijlociu, Focul, era curajos şi puternic, de statură potrivită, cu umeri vânjoşi şi părul roşu 

ca macul. 

          Luna, o mândreţe de fată, era fiica cea mică a bătrânului Tunet. Avea ochii albaştri, iar părul îi 

atârna până la brâu. 

         Tatăl-Tunet se hotărî într-o zi să-şi încerce copiii. Îşi schimbă înfăţişarea şi începu să strige către 

ei: 

         -Mergeţi acasă! Peste tatăl vostru s-a abătut o nenorocire! 

         Soarele, fiul cel mare, începu să alerge. În urma lui se grăbea Focul, iar Luna, gândindu-se că 

fraţii mai mari ştiu ce au de făcut, îşi scoase proviziile din traistă şi începu să mănânce. După ce-şi 

potoli foamea, o luă uşurel spre casă. 

         Bătrânul Tunet îi aştepta în prag: 

         -O, Soare, tu eşti cel dintâi care te-ai gândit să-mi sari în ajutor, de aceea tu vei sta pe bolta cerului 

şi vei străluci în fiecare zi! 

        Când apăru şi Focul, tatăl îl întâmpină şi pe acesta la fel: 

        -Şi tu, fiul meu cel mijlociu, ai întârziat puţin. Te voi răsplăti şi pe tine. De azi înainte îi vei încălzi 

pe cei care suferă de frig! 

       Într-un târziu apăru şi Luna. Supărat, Tunetul porni s-o certe: 

       -Fiica mea cea mică, tu nu te-ai omorât să-mi sari în ajutor! De aceea tu vei străluci numai noaptea, 

fără să dai căldură oamenilor. Nimeni nu se va bucura de tine, precum se bucură de Soare şi Foc!”     

 

                                                                                   (Text adaptat, Trei fraţi ) 

                                 

I.       Răspunde la întrebări: 

     1.Care este titlul textului?  

     2. Cum se numeau cei trei fraţi?  

II.      Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: statură, înfăţişare, provizii. 

        

III . Găsește sensuri diferite ale cuvântului uriaş și folosește-le în enunţuri. 

           

IV . Scrie enunţuri cu următoarele cuvinte: sau, s-au,  nai, n-ai, naş, n-aş. 

 

V.  Transcrie corect textul:  
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          Întro zi, tatăl tunet  hotărî să-şi încerce copi.Vroia să vadă cine î-l iubeşte: 

          El şi-a scimbat înfăţişarea! 

           

VI.  Completează şi transcrie enunţurile:  

           Fiul mijlociu.............................................părul roşu ca macul. 

          -O, Soare, tu eşti cel dintâi .............................vei străluci în fiecare zi! 

           Nimeni .....................de tine, precum ............................................!    

 

VII. Scrie un text creativ în care fiul cel mare al bătrânului Tunet trezeşte natura la viaţă.   

 

 În redactarea textului trebuie: 

• să dai un titlu potrivit; 

• să ai un conținut clar, logic; 

• să introduci cel puţin 3 (trei) expresii frumoase; 

• să respecți normele de ortografie, de punctuație și de încadrare în pagină. 

 

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii 

              Se acordă 10 (zece) puncte din oficiu 

               Timp de lucru – 90 minute 

                                    

                                                    Succes!                                                      

                                       

                                                  

                                                  BAREM DE CORECTARE 

                                         CLASA A II-A 

 

                               I. 2 x 5 puncte = 10 puncte  

 

 

II. 3 x 3 puncte = 9 puncte 

 

                              III. 2 x 4 puncte = 8 puncte 

 

IV.  1 x 6 = 6 puncte  

 

V. 8 x 2 puncte = 16 puncte 

 

             

                Într-o zi, tatăl Tunet  hotărî să-şi încerce copiii.Voia să vadă cine îl iubeşte. El şi-a 

schimbat înfăţişarea.  
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                              VI. 3x2 puncte= 6 puncte           

       Fiul mijlociu, Focul, era curajos şi puternic, de statură potrivită, cu umeri vânjoşi şi părul roşu ca 

macul.  

        -O, Soare, tu eşti cel dintâi care te-ai gândit să-mi sari în ajutor, de aceea tu vei sta pe bolta cerului 

şi vei străluci în fiecare zi! 

        Nimeni nu se va bucura de tine, precum se bucură de Soare şi Foc!     

 

 

                              VII. 35 puncte:  

•  titlu potrivit = 2 puncte 

• are un conținut clar, logic = 12 puncte 

• respectă normele de ortografie, de punctuație = 10 puncte ( se depunctează fiecare 

greșeală cu 0,5 puncte ) 

• are cel puțin trei expresii frumoase  2x3= 6 

•  încadrarea în pagină = 5 puncte 

 

 

               Notă: Se acordă 10 (zece) puncte din oficiu 
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CONCURS  REGIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CUVÂNTUL – IZVOR DE CUNOAȘTERE 

EDIȚIA A VII-A 

13 APRILIE 2019 

CLASA A III-A 

 

                                                 Prof. Olescu Ileana 

Şcoala Gimnazială Mădulari-Cernişoara 

 

             Citește cu atenție textul, apoi răspunde cerințelor: 

            „ S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă a începutului de primăvară. Cea dintâi rază 

de soare s-a împletit pe dânsa ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea 

atingeri.  

            În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai 

în vârf. De deasupra îi cădea lumină, iar de dedesubt se ridica, până la ea, mireasma crinilor albi, 

singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor. 

           Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică, venită de departe, tăie albastrul ca o săgeată, 

înconjură copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie, apoi se aşeză pe streaşina casei, cântând 

mereu... 

           Dar într-o dimineaţă, raza de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. Cea dintâi 

picătură de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunelele nu se mai vedeau. Dar 

mirosul crinilor, seara, se împrăştia puternic, umed, o ameţea. 

          După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări, într-o dimineaţă înfocat, vărsând parcă 

flăcări, încălzind totul în câteva clipe. Raza o fripse. În după-amiaza zilei acesteia, o pasăre cu pene 

verzi şi galbene, un scatiu, veni, moleşit de căldură, de se furişă sub dânsa, la umbră, la adăpost. 

Frunza se bucură, acoperi cum putu mai bine pasărea, iar aceasta ciripi, întâi înăbuşit, din guşă, apoi 

prelung, mai dulce, cum nu auzise frunza cântec. 

          În fiecare zi pasărea venea să se ascundă de căldura cotropitoare, în fiecare zi frunza o ferea, şi 

seara cântecul se împrăştia vesel. 

         Cât n-ar fi dat acum frunza pe o picătură de ploaie! Dar norii fugeau goniţi de vânturile din 

înălţimi. Cerul de sticlă, înflăcărat, uscase totul. Crinii nu mai miroseau. Când şi când, rozeta care îşi 

scutura sămânţa coaptă, împrăştia mireasma ei în zorii unora din dimineţi.  

         Nopţile senine, cu cerul spuzit de stele o fermecau. Ar fi vrut să fie veşnic noapte...” 

                                                                             

                                                                              ( Frunza, text adaptat) 

I. Completează şi transcrie enunţurile: 

 

           De deasupra ....................................................plin de colbul aurului mirositor. 

             După zilele ........................... dimineaţă ....................................... totul în câteva clipe. 

 

II.  Găseşte 3 (trei) cuvinte înrudite pentru: frunză, aur.  

 

                    III.Completează  şi  scrie enunţurile cu verbe folosite în text: 

Norii ............../ Pasărea ................../Mirosul crinilor ..................../Soarele.................. 

Frunza ................./ Cea dintâi rândunică ................ 

 

                   IV.Transformă substantivele date în adjective: stele, fericire, nor, căldură, flacără, 

noapte. 

                    V.Alege forma corectă şi transcrie textul:  
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      Cât n-ar fi dat acum frunza să iasă/să iese soarele! Dar vânturile aşază/aşează norii grămadă pe 

cerul de sticlă. Crinii nu mai miroseau: ereau/erau supăraţi. Prea multă apă, prea mult vânt de când 

s-a înoptat/ s-a înnoptat. 

 

. 

                   VI. Trece cuvintele date la alt număr: mireasmă, rozete, dânsa, scatiu, streaşină, 

potir. 

VII. Scrie corect enunţurile:  

        Întro zi, raza de soare nu mai venii. Cerul rămasă acoperit de norii? Sa pornit ploaia. Ploa, ploa 

cu găleata.  Rândunelele vroiau să iese dar nu putea. 

 

                    VIII. Imaginează-ţi că prima frunză ivită descoperă lumea înmiresmată a 

primăverii. Alcătuiește un text creativ în care să introduci dialogul dintre aceasta şi o rază de 

soare.  

          În redactarea textului trebuie:să dai un titlu potrivit/ să respecți părțile unei compuneri/ să ai un 

conținut clar, logic/ să folosești 3(trei) expresii frumoase/să respecți normele de ortografie, de 

punctuație și de încadrare în pagină. 

 

                          NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii  

               Se acordă 10 (zece) puncte din oficiu 

               Timp de lucru - 2 (două) ore 

                                      SUCCES! 

 

                              

BAREM DE CORECTARE 

CLASA A III-A 

 

      I. 2 x 2puncte = 4 puncte 

 

          De deasupra îi cădea lumină, dedesubt se ridica, până la ea, mireasma crinilor albi, singuratici, 

cu potirul plin de colbul aurului mirositor.           

           După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări, într-o dimineaţă înfocat, vărsând 

parcă flăcări, încălzind totul în câteva clipe. 

 

 

II. 2 x 2,5 puncte = 5 puncte 

     frunză: frunzuliţă, a înfrunzi, frunzar 

     aur: aurifer, aură, aurit, aurar, Auraş 

                             

                            III. 6 x 1 puncte = 6 puncte 

                                  Norii  fugeau... 

                                  Pasărea venea... 

                                  Mirosul crinilor  se împrăştia... 

                                  Soarele răsărea... 

                                  Frunza se bucură/ acoperi... 

                                  Cea dintâi rândunică înconjură/ tăie/ se aşeză... 

 

 

IV. 6 x 1 puncte = 6 puncte  

                                    stele - înstelat 
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                                    fericire - fericit  

                                    nor - înnorat  

                                    căldură - călduros 

                                    flacără - înflăcărat  

                                    noapte - înnoptat 

 

V. 4 x 1 puncte = 4 puncte  

        Cât n-ar fi dat acum frunza să iasă soarele! Dar vânturile aşează norii grămadă pe cerul 

de sticlă. Crinii nu mai miroseau: erau supăraţi. Prea multă apă, prea mult vânt de când s-a 

înnoptat. 

 

VI. 6 x  1 punct = 6 puncte 

mireasmă -  miresme 

rozete - rozetă 

dânsa - dânsele 

scatiu - scatii 

 streaşină - streşini 

potir - potire 

 

            

          VII. 12 x 2 puncte= 24 puncte 

 

     

     Într-o zi, raza de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. S-a pornit ploaia. 

Ploua, ploua cu găleata.  Rândunelele voiau să iasă, dar nu puteau. 

 

 

  

     VIII. 35 puncte:  

•  titlu potrivit = 2 puncte 

•  respectă părțile unei compuneri = 6 puncte 

• are un conținut clar, logic = 10 puncte 

•  folosește 3(trei) expresii frumoase = 3 x 2 puncte = 6 puncte 

• respectă normele de ortografie, de punctuație = 9 puncte ( se depunctează fiecare 

greșeală cu 0,5 puncte ) 

•  încadrarea în pagină = 2 puncte 

 

 

     



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

                                                                                                                       

491 
 

Matematică 

Fișă de lucru 

Clasa a II-a 

 

Prof. Nastase Loredana 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor,Suceava 

 

 

1. Scrie cu cifre numerele: 

opt sute şaptezeci   = …….                   cinci sute nouă = ……. 

o sută unu               = …….                   trei sute trei      = .……  

 

    2. Descoperă regula şi continuă şirul cu încă două numere: 

a)  515, 525, 535, ______, ______. 

b)  367, 364, 461, ______, ______. 

 

      3. Compară perechile de numere folosind semnele: < ;= ;> . 

403  …    404                      500 …    499   

                   

731  …    721                      900 …    900     

 

4. Calculează: 

   9 x 2 =___   566 +  902 -  600 -  389 + 

   3 x 5 =___   366  828      92   111 

 12  : 4 =___       

 28  : 7 =___     

                   

5. Află termenul necunoscut: 

      239  + a  =  265                            b  -  137  =   68                                    738  -  d  =  900  -  

415 

a =…….................................           b=………......................................        c 

=............................................ 

a= .............................                       b=.....................................                     

c=.......................................... 

v: …………...........................          v: ………....................................          v: 

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

 

d x 7 = 42      e : 9 = 8 

d = …………….. e = ………………….. 

d = ………………                          e = ………………….. 

 

 

6. Se dau numerele 6 și  2. Calculează: 

 a) suma:      _______________   b) diferenţa: __________________ 

 c) produsul: _______________   d) câtul: _____________________ 
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7. Respectă ordinea operațiilor și efectuează: 

 

 18 + 4 x 9 =   100 – (60 – 5  x 9)= 

……………….  ………………. 

……………….  ………………. 

……………….  ………………. 

 

 8.  Din produsul numerelor 7 şi 9,  scade câtul numerelor 42 şi 6.  

Rezolvă într-un  singur exercițiu.  

…………………………………………………….. 

…………………………………………… 

…………………………………..… 
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MATEMATICĂ 

FIŞĂ DE LUCRU 

Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor rotunde 

 

Prof. Cîrdei Nina Liliana 

                               Școala Gimnazială Poiana Stampei,Suceava 

 

1.Calculează : 

 

a)  56:(8x4-2x7-5x2)+64:8= 

b)  24:4 +12x5+63:9= 

c)  35+8x7-24:(81:9-3)= 

d)  98-36:6-6x7= 

e)  89-35:(5+2)+43= 

 

 

2.Află  numărul necunoscut : 

 

 

ax(24:8+42:7)=6x6                                            (8x4+6xa)-8x6=10x2 

 

 

 

3.Scrie expresiile printr-un exercițiu cu paranteze,apoi rezolvă. 

  

 a) De câte ori este mai mare suma numerelor 28 și 44 față de câtul numerelor 63 și 7? 

 b) Cu cât este mai mare suma numerelor 55 și 26 față de diferența numerelor 75 și 14? 

 c) Află produsul dintre sfertul numărului 36 și treimea numărului 30. 

 d)Află câtul dintre produsul numerelor 8 și 5 și diferența numerelor 72 și 68. 

 e)Din triplul numărului 8 scade cel mai mare număr natural scris cu o cifră și împarte totul la 3.Cât ai 

obținut? 

 

 

 

 

4.Din exercițiile de mai jos lipsesc parantezele pentru ca rezolvările să conducă la rezultatele 

indicate.Pune parantezele la locul potrivit. 

 

 

a) 12:6+7x5=45 

b) 48:4:2+4x3=24 

c) 5x8:4+6-2=30 

d) 36:6-2x7=63 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

                                                                                                                       

494 
 

FICHE DE TRAVAIL- Vème 

 

    Prof. Liță Ștefania-Mihaela 

Liceul Tehnologic Nucet 

 

1.Trouvez les adjectifs et complétez le tableau: LENT, RAPIDE,FATIGUÉ, BELLE, DRÔLE, 

SAGE, SURPRIS, AMOUREUX, INQUIÈTE, MALADE: 

 

 

      2.Trouvez le contraire:  

Court-  Rapide 

Lent- Blond 

Petit-  Long  

Brun-   Ordonné 

Désordonné- Grand  

Généreux Pessimiste  

Sympathique Nerveux  

Calme Antipathique 

Optimiste Égoïste 
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3. Vous recevrez des images et vous devez choisir une personne pour la décrire. Utilisez autant 

d’adjectifs que possible: 
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Test de evaluare a cunoștințelor despre jocul de Șah 

 

 

Prof. Acsinte Marinela 

C.N.”A.T.Laurian” Botoșani 

 

Fiecare întrebare valorează un punct atunci când răspunzi corect. Sunt 10 întrebări la care 

trebuie să răspunzi bifând o singură căsuță sau mai multe, dacă este specificat. 

1. Jocul de șah este considerat: 1 punct 

a. Sport de contact 

b. Sportul minții 

c. Sportul fericirii 

 

2. Câte piese albe sunt pe tablă la  începutul partidei? 1 punct 

a. 32 

b. 15 

c. 18 

d. 16 

3. Care piesă de pe tablă este considerată cea  mai puternică? 1 punct 

a. Regele 

b. Regina 

c. Turnul 

d. Calul 

 

4. Întotdeauna partida de șah începe cu: 1 punct 

a. Jocul de mijloc 

b. Deschiderea 

c. Finalul 

 

5. Tabla de șah este formată din: 1 punct 

a. 64 de pătrate: 32 albe si 32 negre, numite câmpuri 

b. 64 de pătrate: 32 verzi si 32 roșii, numite terenuri 

c. 64 de pătrate: 32 albe si 32 negre, numite zone 
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6. Atunci când o piesă ne este atacată avem urmatoarele posibilități (răspuns multiplu):  1 punct 

a. Să fugim cu ea 

b. Să o apărăm 

c. Să încheiem partida și să pierdem 

d. Să atacăm o piesă cu o valoare egală sau superioară 

e. Să o sacrificăm pentru a ob ține un avantaj strategic important 

 

7. Piesa numită Nebunul poate muta: 1 punct 

a. Pe coloană, pe toate câmpurile 

b. Poate muta pe diagonală și poate sări peste propriile piese sau ale adversarului 

c. Poate muta pe diagonală și nu poate sări peste propriile piese sau ale adversarului 

 

8. Care este cea mai importantă piesă de pe tabla de șah? 1 punct 

a. Calul 

b. Regina 

c. Regele 

d. Turnul 

e. Nebunul 

 

9. Câte puncte valorează Regina? 1 punct 

a. 10 puncte 

b. 9 puncte 

c. Nici un punct 

d. 5 puncte 

 

10. Partida se încheie atunci când  (răspuns multiplu): 1 punct 

a. Una din părți dă mat regelui advers, indiferent care este raportul de forțe între cei doi 

adversari în acel moment 

b. Regina (dama) este capturată 

c. Regele este pus în șah și nu poate scăpa 

d. Toți pionii au fost capturați. 

 

Te rog să privești această evaluare simplă ca pe o provocare. Succes! Știu că poți! 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Olteanu Ștefania-Cristina  

Școala Gimnazială"Elena Farago" Craiova  

 

 

  Citește cu atenție textul pentru a rezolva sarcinile de mai jos:    

                                                                                                   

 

James și prietenii lui speciali călătoreau pe piersica uriașă care zbura pe cer ca un balon gigantic. 

Băiatul observă că toată lumea continua să fie veselă și mulțumită. 

 – Nu credeți că este momentul perfect pentru puțină muzică? întrebă Buburuza. Ce părere ai 

Maestre Greierini? 

– Cu plăcere, răspunse Greierini făcând o plecăciune. 

Începu concertul. Publicul se simți complet vrăjit încă de la prima notă. James nu auzise nicicând 

o muzică așa minunată ca aceasta. În grădina casei mai ascultase vara țârâitul greierilor, dar acum 

sunetele erau altfel. Era muzică adevărată: acorduri, armonii, linie melodică și tot ce mai trebuia. 

Și ce minunat era instrumentul la care cânta Maestrul Greierini! Suna exact ca și când ar fi cântat 

la o vioară! Arcușul viorii, partea mobilă, era piciorul lui din spate. Corzile viorii, partea care scotea 

sunetele, era marginea aripii lui. Greierele folosea partea de jos a piciorului cu o mișcare lină și 

curgătoare, iar muzica se revărsa și umplea cerul albastru  cu o melodie veselă. 

Concertul se termină și izbucniră toți în aplauze frenetice. Domnișoara Păianjen se ridică în 

picioare cu o privire plină de admirație și strigă cu emoție: 

– Bravo! Mai cântă-ne! 

– Fascinant! exclamă James. Maestre, aveți un talent desăvârșit și o ureche muzicală perfectă. Până 

acum nu m-am întrebat niciodată în ce fel cântă greierii.  

– Tinere prieten, zise cu blândețe Maestrul Greierini, pe lumea asta sunt o mulțime de lucruri 

despre care nu ți-ai pus încă întrebări. De exemplu, unde crezi că am urechile? 

– Urechile? Pe cap, desigur.  

Toată lumea izbucni în râs. 

– Adică nici măcar asta nu știi? izbucni Miriapodul. 

– Nu se poate să le ai în altă parte... Mă dau bătut. Unde ai urechile? 

– Uite-aici! zise Maestrul Greierini. De-o parte și de alta a burții. 

 

                                                           (James și piersica uriașă, după Roald Dahl) 

 

1.Completați spațiile libere cu informații despre textul citit: 

a) Fragmentul de mai sus face parte din volumul ..... 

b) Autorul textului dat este .........  

c) Dacă ai putea alege un alt titlu pentru fragmentul de mai sus, acesta ar fi… 

 

2.Citește cu atenție și încercuiește răspunsul corect, conform informațiilor din text 

Cu ce călătoreau James și preietenii lui? 

a) cu trenul 

b) cu piersica uriașă 

Prietenii băiatului erau… 

a) niște gâze  



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   

                                                                                                                       

499 
 

b) copiii din cartier 

c) colegii de școală 

Propunerea de a asculta muzică i-a aparținut… 

a)  domnișoarei Păianjen 

b) Buburuzei 

c)  Miriapodului 

 

3.Răspunde la întrebări: 

a) Ce îți transmite muzica lui Greierini? 

 

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

 

b) Cu ce instrument muzical se aseamănă sunetele cântate de greiere? 

 

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

 

c) Ce alte curiozități despre greieri știi? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.Redactează răspunsurile cerințelor: 

 

a) Dacă aș fi James, eu as face… 

b) Comportamentul domnișoarei Păienjen de la finalul concertului a fost…. 

c) Prietenii care au râs de James după concert au fost……………………… 
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5. Barează cu o linie intrusul din următoarele șiruri de părți de vorbire: 

a) uriașă, gigantic, veselă, mulțumită, aplauze; 

b) călătoreau, balon, observau, cântă, auzise; 

c) James,  piersica, Buburuza, Greierini, Păianjen. 

 

 

6.Ordonează cuvintele astfel încât să formulezi trei propoziții: 

 

 

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

 

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

 

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

 

7.Scrie în casete semnele de punctuație potrivite: 

E luni  Maria îi spune prietenului său 

Andu azi merg cu mama la librărie 

Ce vei cumpăra 

Eu vreau cartea Piersica uriașă E spectaculoasa  

 

 

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE INIȚIALĂ 

CS 3.1.  –  extragerea unor informații de detaliu dintr-un text literar; 

CS 3.3.  – formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia; 

CS 3.4.  – evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante 

ale acestuia ; 

CS 3.5.  – sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit; 

CS 4.1. – aplicarea regulilor de despărțire în silabe la capăt de rând, de ortografie și de punctuație în 

redactarea unui text. 
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

 

 

ITEMUL 

CALIFICATIVE 

 

FOARTE BINE 

 

BINE 

 

SUFICIENT 

1 Completeză corect toate 

cele trei spații lacunare. 

Completeză corect două 

spații lacunare. 

Completeză corect un 

spațiu lacunar. 

2. Identifică răspunsurile 

corecte în toate cele trei 

situații. 

Identifică răspunsurile 

corecte în două dintre 

situațiile date. 

Identifică răspunsurile 

corecte într-una dintre 

situațiile date. 

3. Formulează corect 

răspunsul la toate cele trei 

întrebări. 

Formulează corect 

răspunsul la două 

întrebări. 

Formulează corect 

răspunsul la o singură 

întrebare. 

4. Exprimă opinii personale 

pertinente în toate cele 

trei situații date. 

Exprimă opinii personale 

pertinente în două dintre 

situațiile date. 

Exprimă opinii personale 

pertinente într-una dintre 

situațiile date. 

5 Identifică partea de 

vorbire diferită de cele 

din șirul dat în toate cele 

trei cazuri. 

Identifică partea de 

vorbire diferită de cele din 

șir în două dintre cazurile 

date. 

Identifică partea de 

vorbire diferită de cele din 

șir într-unul dintre 

cazurile date. 

6 Alcătuiește corect trei 

propoziții. 

Alcătuiește corect două 

propoziții. 

Alcătuiește corect o 

singură propoziție. 

7 Completează corect toate 

cele zece semne de 

punctuație. 

Completează corect cel 

puțin opt semne de 

punctuație. 

Completează corect cel 

puțin cinci semne de 

punctuație. 

 

BAREM DE APRECIERE  

 

 

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, 

integral/parțial)  

CALIFICATIV 

 

Rezolvă integral si corect 6 itemi; parţial 1 item Foarte bine 

Rezolvă integral si corect 5 itemi; parţial 2 itemi Bine 

Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial  2 itemi; incorect 1 item Suficient 
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FRACȚIILE -recapitulare 

Călătorie imaginară printre minunile lumii 

 
Prof. înv. primar Komaromi Ancuța  

Școala Gimnazială Nr.1 Negrești Oaș 

  

În vacanța trecută am trăit o experiență unică pe care vreau să v-o împărtășesc. 

 Eram în centrul istoric al Romei la Colosseum. 

 Această clădire impresionantă este o imensă arenă a lumii antice. 

 

 

De-a lungul anilor clădirea s-a deteriorat, a rămas doar 
4

6
 din ea. 

Clădirea înseamnă un întreg. 

Am împărțit-o în 6 părți egale. 

6 reprezintă numitorul 

Am colorat partea nedeteriorată, 

adică 4 părți 

4 reprezintă numărătorul 

Scrierea 
4

6
   corespunde părții nedeteriorate a clădirii. 

Se citește "patru șesimi"                              

 

 Completați desenul pentru a obține din nou întregul și scrieți fracția corespunzătoare:  

 

Precizați:  Numitorul    

  Numărătorul 

 Plimbându-mă printre gladiatori am călcat pe o trapă care a activat un portal. 

 M-am teleportat departe până în Valea Regilor la Piramidele egiptene. 

 

 

Pe papirus am primit mai multe provocări. Rezolvarea lor îmi asigura întoarcerea. 

 

 

 

 

 

"E greu de spus ce trebuie să 

admirăm mai mult la această 
superbă clădire: mărimea 

uluitoare sau frumusețea." - 

James Boswell 

"Omului îi este frică de timp, iar 
timpului îi este frică de piramide" - 

proverb arab 
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I. Unește scrierea cu numere a fracțiilor cu denumirea lor: 

jumătate treime pătrime/sfert cincime șesime șeptime optime noime 

        

1

2
 

1

5
 

1

3
 

1

8
 

1

4
 

1

7
 

1

6
 

1

9
 

II. Colorează piramide, faraoni, cămile conform cerințelor 

 

      

Două șesimi 

cu 

portocaliu 

         

Trei noimi 

cu rosu 

     

Patru 

cincimi cu 

galben 

 

III. Reprezintă conform cerințelor 

 

 

 

 

 

  

Colorează 
1

4
 din 

acest romb, cu albastru 

Colorează 
1

2
 din 

acest dreptunghi, cu portocaliu 

Colorează 
5

8
 din 

acest cerc, cu verde 

Plimbându-mă prin desert am fost prins într-o furtună de nisip care m-a trimis într-o minunată oază de 

verdeață și culoare. Paradisul din inima deșertului purta numele unei renumite regine.  

Mă aflam în Grădinile suspendate ale Semiramidei. 

 

 

 

Grădinile au șapte terase, etajate 

"Grădina este alcătuită din terase boltite, realizate din cărămidă arsă și asfalt, ce se 

ridică una deasupra celeilalte și se sprijină pe piloni cubici. Pe acoperișul celei mai 
înalte terase se poate urca pe o scară. De-a lungul scării, există un sistem de 

alimentare cu apă din râul Eufrat." - Strabon 
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IV. Împarte întregul în șapte părți egale, după care:  

 - colorează cu verde primele 2 etaje 

 - scrie fracția corespunzătoare  

 - hașurează cu portocaliu următoarele 3 etaje 

 - scrie fracția corespunzătoare  

 - colorează cu culoarea ta preferată etajele rămase 

 - scrie fracția corespunzătoare  

 

 Pe ultima terasă era o floare ciudată care m-a înghițit și 

m-am trezit într-un templu, era Templul lui Artemis. 

 

V. M-am împrietenit cu un vânător 

care m-a invitat să-i văd animalele. 

 L-am ajutat să-și împrejmuiască țarcul care era de formă dreptunghiulară. 

 

    L = 21 m 

    l = 
1

7
 din L 

     

Ce lungime are gardul? (perimetrul terenului). 

                    

                    

 Vânătorul mi-a oferit o băutură magică numită nectarul zeilor. Am deschis ochii după o vreme 

și am văzut cu uimire cea mai mare statuie "Statuia lui Zeus din Olimpia" (nordul Greciei). 

 

 

"Am văzut zidurile babilonului și Grădinile 

suspendate, statuia lui Zeus din Olimpa, Colosul din 

Rhodos, mărețele piramide și mormântul lui 

Mausolus, însă atunci când am văzut templul din Efes, 

apărând parcă dintre nori, toate celelalte minuni au 

pălit." - Philo din Alexandria 

 

"În afara coloșilor din Rhodos și din Roma, toate celelalte statui par mici." - 

Pausanias al Macedoniei 
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VI. Pentru construirea acesteia au fost cheltuiți mulți bani. Localnicii au donat bani și pietre prețioase.  

Din prima localitate s-au adunat 24 saci cu bani. 

                        

 

A doua localitate a donat jumătate, din cât s-a adunat în prima localitate. 

                        

Reprezintă prin desen și scrie fracția corespunzătoare.   

A treia localitate a donat cinci șesimi din cât s-a adunat în prima localitate. 

                        

Reprezintă prin desen și scrie fracția corespunzătoare.  

 Un bătrân înțelept mi-a dat o monedă din Elis. Pe față avea 

chipul lui Zeus. Am aruncat-o în sus și pe verso am văzut o 

coloană ornamentală foarte înaltă.  

Înțeleptul mi-a povestit despre regele Mausolus și soția lui care s-

au iubit atât de mult încât au ordonat construirea unui singur mormânt pentru 

amândoi.  

VII. Cea mai mare și cea mai mică fracție 

  

 

 

1

2
 

 

1

3
 

1

10
 

1

7
 

1

4
 

 

3

4
 

8

4
 

5

4
 

 

- Colorează forma cu valoarea cea mai mare cu roșu 

- Colorează forma cu valoarea cea mai mică cu albastru 

 

Am urcat în Quadriga (carul cu 2 roți, tras de patru cai) din vârful mausoleului și statuia de 

marmură a prins viață. Într-o clipă am ajuns pe malul Mării Egee în portul insulei Rhodos.  

Paznicul acestei insule este un corp de bronz, cu o coroană pe cap, ținând în mână o torță. Se 

numește "Colosul din Rhodos" și are o înălțime de 33 metri. 
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VIII. Rhodos  = orașul trandafirilor 

 

 Colorează corespunzător o treime dintre trandafiri 

1

3
+  

1

3
=  

2

3
 

1 − 

2 − 

𝑛𝑢𝑚ă𝑟ă𝑡𝑜𝑟

𝑛𝑢𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟
 

IX. Calculează: 

1

3
+

1

3
=  

4

8
+

3

8
=  

2

4
+

1

4
=  

2

6
+

2

6
=  

7

12
+

3

12
=  

2

4
+

1

4
=  

2

10
+

4

10
=  

1

5
+

3

5
=  

3

6
+

2

6
=  

2

8
+

1

8
=  

3

7
+

2

7
=  

2

9
+

3

9
=  

   

 

 Farul din Alexandria îmi indica că mă apropiam de țărm.  

 Acolo am întâlnit corăbii care făceau comerț cu mirodenii aduse din India. 

Din cauza furtunii au pierdut din încărcătură. 

 

Adunarea fraCTiilor 
 

Pentru a aduna fracții care au același numitor, trebuie doar să adunați 

numărătorii. Numitorul rămâne la fel. 

Farul din Alexandria a fost singura minune 

din cele 7 Minuni ale lumii antice care avea 

scop practic - să-i ghideze pe navigatori. 



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   

                                                                                                                       

507 
 

 

3

4
−  

1

4
=  

2

4
 

 

1 − 

2 − 

𝑛𝑢𝑚ă𝑟ă𝑡𝑜𝑟

𝑛𝑢𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟
 

X. Calculează: 

3

7
−

2

7
=  

5

6
−

3

6
=  

3

5
−

1

5
=  

6

8
−

4

8
=  

6

10
−

2

10
=  

8

12
−

1

12
=  

10

11
−

6

11
=  

9

10
−

3

10
=  

7

9
−

2

9
=  

4

7
−

1

7
=  

7

8
−

3

8
=  

5

6
−

1

6
=  

  

 Am intrat să explorez interiorul farului unde se afla un cilindru gol ca o casă a liftului. Prin 

acest cilindru am ajuns în portalul care m-a readus la Roma, începutul călătoriei în lumea Minunilor 

noi.Mă aștepta o ultimă provocare:  

  

XI. Cât timp am lipsit?Mama mi-a spus că am lipsit 15 minute.  

 Cum reprezentăm grafic acest lucru? 

 Reprezintă pe cadran și scrie fracția corespunzătoare. 

Am lipsit:  dintr-o oră. Fabulos de multe s-au petrecut cu mine în acest 

răstimp. Am aflat o mulțime de lucruri… Sper că ai devenit și tu mai bogat în informații. 

 

 

 

  

SCADEREA fraCTiilor 
 

Pentru a scădea fracții care au același numitor, trebuie doar să scădeți 

numărătorii. Numitorul rămâne la fel. 
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Probă de evaluare   

Formarea, scrierea și citirea numerelor naturale de la 0 la 10 000 

Prof. înv. primar Neagoe Raluca Mădălina 

Școala Gimnazială ,,Ioan Alexandru Bassarabescu”, Ploiești 

Clasa a III-a 

Disciplina: Matematică 

Competența specifică vizată: 

2.1. Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 și a fracțiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10 

Nivel minimal de realizare: 

• Elevul formează, scrie și citește numerele naturale în concentrul 0-10 000, cu ajutorul 

numărătorii de poziționare sau prin simboluri (forme geometrice, liniuțe, bile colorate etc.) 

Itemi de evaluare : 

 

1. Observă numărătorile de poziționare, completează casetele, apoi citește numerele formate: 
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2. Completează numărătorile de poziționare, apoi citește numerele formate. 

 

 

. 

3. Dacă      = 1 (o unitate),      = 10 (o zece),      = 100 (o sută),          =1 000 (o mie), reprezintă 

următoarele numere, folosind aceste simboluri. 

  

 



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   

                                                                                                                       

510 
 

Nivel minimal de realizare: 

• Elevul citește și scrie cu cifre, în tabelul de numerație, după dictarea învățătorului, numere de 

la  

0 la 10 000 . 

• Elevul citește și scrie numere de la 0 la 10 000 cu cifre/litere. 

• Elevul identifică, într-un număr,  cifra unităților/ zecilor/ sutelor/ miilor. 

• Elevul compune și descompune numerele în / din mii, sute, zeci și unități. 

Itemi de evaluare : 
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NUVELA-Evaluare 

 

Prof. Surduc Lucia 

Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare 

I. Citește fiecare dintre următoarele enunțuri și încercuiește C, dacă îl consideri corect 

sau G, dacă îl consideri greșit. 

1. C G În nuvelă accentul cade pe asupra evoluției personajelor, nu asupra întâmplărilor. 

2. C G Nuvela urmărește un singur fir narativ, dezvoltat în jurul unui conflict puternic, care 

antrenează o serie de personaje. 

3. C G Acțiunea este mai complexă decât în roman. 

4. C G Prin dimensiune, nuvela se situează între schiță și basm. 

5. C G Modul de expunere predominant este dialogul și descrierea. 

 
Timp de lucru: 30 de minute 

 
Total: 30 de puncte 

 
II. Scrie o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specia 

literară nuvelă a unui text studiat la clasă. 

În compunere, trebuie: 

• Să precizezi patru dintre caracteristicile speciei nuvelă, întâlnite în textul ales (4 p.); 

• Să ilustrezi aceste caracteristici cu exemple din text (8 p.); 

• Să respecți structura specifică tipului de compunere cerut (2 p.); 

• Să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte (2 p.). 

 
(unitatea compoziției: 2 p.; coerența textului: 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul 

adecvate conținutului:1 p.; ortografie: 3 p.; punctuația: 3 p.; așezarea corectă a trextului în 

pagină: 2 p.; lizibilitatea:  1 p.) 

Timp de lucru: 30 de minute 

 
Total: 30 de puncte 
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SCHIȚA-Evaluare 
 

Prof. Surduc Lucia 

Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare 

I. Citește fiecare dintre următoarele enunțuri și încercuiește C, dacă îl consideri corect 

sau G, dacă îl consideri greșit. 

1. C G Intriga schiței este simplă. 

2. C G Acțiunea schiței se desfășoară pe mai multe planuri narative. 

3. C G Personajul principal este caracterizat complex, autorul evidențiindu-i un număr mare de 

trăsături de caracter. 

4. C G Modul principal de expunere este narațiunea care se împletește cu dialogul. . 

5. C G Timpul și spațiul sunt reduse în schiță. 

 
 

Timp de lucru: 5 minute 

Total: 10 puncte 

 
 

II. Scrie o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la specia 

literară schiță a unui text studiat la clasă. 

În compunere, trebuie: 

• Să precizezi patru dintre caracteristicile speciei schiță, întâlnite în textul ales (4 p.); 

• Să ilustrezi aceste caracteristici cu exemple din text (8 p.); 

• Să respecți structura specifică tipului de compunere cerut (2 p.); 

• Să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte (2 p.). 

 
(unitatea compoziției: 2 p.; coerența textului: 2 p.; registrul de comunicare, stilul și 

vocabularul adecvate conținutului:1 p.; ortografie: 3 p.; punctuația: 3 p.; așezarea corectă a 

trextului  în pagină: 2 p.; lizibilitatea: 1 p.) 

Timp de lucru: 30 de minute 

 
Total: 30 de puncte 
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TEST PAPER – 8th grade 

Prof. Ana Maria Apostolie 

Școala Gimnazială Găgești 

 

 

1. Complete the sentences with do, play, go and one of the words below:     10x1p=10p 

 

1. ____________, _____________ 

 

2. ____________, _____________ 

3. ____________, _____________ 

4. ____________, _____________ 

5. ____________, _____________ 

2. Fill in pancakes, sprained, plaster cast, soup, muscle:      5x2p=10p 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. Choose the correct item:                 10x2p=20p 

1.  

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 
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4. Choose the correct verb form:       5x2p=10p 

  

5. Complete the dialogue with the sentences:      5x2p=10p 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. Read the text and decide if the sentences are T (true), F (false) or DS (doesn’t say):  

 6x2p=12p 
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7. Write about your favourite food or your favourite sport in 5-8 lines (35-60 words). 

           18p 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

10p granted 
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Answer key: 

 

1. Complete the sentences with do, play, go and one of the words below:     10x1p=10p 

 

1. go,  goggles 

 

2. play,  a puck 

3. play,  a racquet 

4. do,  a mat 

5. go,  a wetsuit 

 

2. Fill in pancakes, sprained, plaster cast, soup, muscle:      5x2p=10p 

1. plaster cast 

2. sprained 

3. pancakes 

4. muscle 

5. soup 

 

3. Choose the correct item:                 10x2p=20p 

1. much 

2. slices 

3. a little 

 

4. a few 

5. cup 

6. bottle 

7. many 

8. carton 

 

9. a lot of 

10. loaf 

 

 

  



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   

                                                                                                                       

517 
 

 

4. Choose the correct verb form:       5x2p=10p 

1. are 

2. likes 

3. is 

4. are 

5. is 

 

5. Complete the dialogue with the sentences:      5x2p=10p 

 

 

 

 

1. e 

2. a 

3. d 

4. c 

 

5. b 

 

6. Read the text and decide if the sentences are T (true), F (false) or DS (doesn’t say):  

 6x2p=12p 
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1. T 

2. DS 

3. F 

4. T 

5. F 

6. DS 

 

Marking scheme: 

7. Write about your favourite food or your favourite sport in 5-8 lines (35-60 words). 

• content: 4p 

• accuracy: 4p 

• use of specific vocabulary: 5p 

• use of correct grammar: 5p 

           18p 
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SUBIECT PENTRU OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ- ETAPA LOCALĂ 

CLASA a IX-a, SECŢIUNEA A, VARIANTA 1 

prof. Limba Engleză Pănescu Manuela 

Liceul Tehnologic “Astra’, Piteşti 

 

SUBIECTUL I- USE OF ENGLISH- 40 POINTS 

I. Read the following text and put the verbs in brackets in the correct form (10x1p=10p) 

Learning to swim 

Last month, I did something amazing, which I 1)........................... (begin) to think was not possible. I 

actually 2)..................... (swim) one length of the swimming pool! I know it 3)....................... (not seem) like 

an achievement, because swimming is something that everyone seems 4)................... (learn) really easily. 

But there was just no way I could manage it. And it was not as if I 5)................... (not try).Apart from all the 

lessons I had at school, I also went swimming with Dad every week. But in spite of all the practice I 

6).................. (get), I still wasn’t able to swim. 

Then one day, when I 7)............................ ( think) Dad 8).......................... (hold) me up in the water as usual, 

I suddenly realized – he wasn’t! I was swimming on my own, without help! After that, I managed to swim 

several lengths of the pool. 

 So, if you 9)........................................ (have) trouble learning something, don’t give up! 

 It 10).............. (happen) one day, for sure! 

II. Complete the sentences with the correct form of the word given in capitals:(10x1p=10p) 

1) You are too……   . You should be more careful.                                  TRUST 

2) What a …….     idea! To betray your best friend!                                SHAME 

3) The doctor’s……….will help me to recover soon.                            PRESCRIBE 

4) His ……complaints began to annoy me.                                              CEASE 

5) He smiled ……when she heard his story.                                          SYMPATHY          

6) He married a rich……………………. .                                                  HEIR 

7) His invention is ……! It can not be true!                                              BELIEVE 

8) I am surprised at the rapid …………of information.                            GROW 

9) That ice is……….; don’t step on it.                                                  TREACHERY 

10) There are no ……………on your choice of subject.                        CONSTRAIN 

 

 

III. Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only one word in each space. 

(10x1p=10 points)  
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 Scientists are still curious 1) _______ the effects of the oceanographic phenomenon called El Nino, 

which occurs in the south-west Pacific Ocean. There is no 2) _______, however, about the reason 

3) ________its occurrence. Every few years, a rise 4 )_______ surface temperatures due to a 

temporary decrease in trade winds makes sea levels rise, and waves head north-east up the coast of 

South America. El Nino is noted 5) _____ its effect on local climates, but recent research has shown 

that it is also 6) _______ for wider atmospheric changes. Now scientists involved 7) _______ 

oceanographic research are 

  8) _______ on a new theory, that El Nino can produce changes in ocean patterns that may last for 

decades. 

 The 1982 El Nino, the strongest of the 20th century, is 9)_______ of causing the flooding of the 

Mississippi basin in 1993, with the loss of life and serious 10)_______ to crops and property that 

resulted. 

 

III. Read the following text and decide which answer A, B, C or D best fits in each gap. (5 x 

2p = 10p) 

 

Last March my friends and I(1)……….some free time, so we decided to go abroad. We 

(2)…….a week in the wonderful city of Barcelona, seeing the sights, eating wonderful meals 

and (3)…………some great shopping! While we were there, we(4)…….the underground train 

and then a cable car right to the top of Montjuic Hill, where we(5)………..the most amazing 

views across the city. 

1 A did                             B had         C made                                D went 

2 A passed                       B took        C paid                                  D spent 

3 A making                     B buying    C doing                                D having 

4 A took                          B arrived    C brought                           D travelled 

5 A saw                           B caught      C got                                   D gave 

SUBIECTUL B – INTEGRATED SKILLS – 60 POINTS 

 

Read the text below and do the tasks that follow. 

 

Anger is” an emotional state that varies in intensity from mild irritation to intense fury and rage”, 

according to Charles Spielberger, PhD, a psychologist who specializes in the study of anger. Like other 

emotions, it is accompanied by psychological and biological changes; when you get angry, your heart 

rate and blood pressure go up, as do the levels of your energy hormones, adrenaline and noradreline. 

Anger can be caused by both external and internal events. You could be angry at a specific person 

(such as a co-worker and supervisor) or event ( a traffic jam, a cancelled flight) or your anger could be 

caused by worrying or brooding about your personal problems. Memories of traumatic or enraging 

events can also trigger angry feelings. 

The instinctive, natural way to express anger is to respond aggressively. Anger is a natural, adaptive 

response to threats; it inspires powerful, often aggressive, feelings and behaviours, which allow us to 

fight and to defend ourselves when we are attacked. A certain amount of anger, therefore, is necessary 

to our survival.        
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 On the other hand, we can’t physically lash out at every person or object that irritates or annoys 

us: laws, social norms and common sense place limits on how far our anger can take us. 

 People use a variety of both conscious and unconscious processes to deal with their angry 

feelings. The three main approaches are expressing, suppressing and calming. Expressing your angry 

feelings in an assertive-not aggressive-manner is the healthiest way to express anger. To do this, you 

have to learn how to make clear what your needs are, and how to get hem meet, without hurting others. 

Being assertive doesn’t mean being pushy or demanding; it means being respectful of yourself and 

others. 

 Anger can be suppressed and then converted or redirected. This happens when you hold in your 

anger, stop thinking about it and focus on something positive. The aim is to inhibit or suppress your 

anger   or convert it into more constructive behaviour. The danger in this type of response is that if it 

isn’t allowed outward expression, your anger can turn inward-on yourself. Anger turned inward may 

cause hypertension, high blood pressure, or depression. 

 Unexpressed anger can create other problems. It can lead to pathological expressions of anger, 

such as passive-aggressive behaviour (getting back at people indirectly, without telling them why, 

rather than confronting them head-on) or a personality that seems perpetually cynical and hostile. 

People who are constantly putting others down, criticizing everything and making cynical comments 

haven’t learned how to constructively express their anger. Not surprisingly, they aren’t likely to have 

many successful relationships. 

 Finally, you can calm down inside. This means not just controlling your outward behaviour, 

but also controlling your internal responses, taking steps to lower your heart rate, calm yourself down 

and let the feelings subside. 

As Dr Spielberger notes, “when none of these three techniques work, that’s when someone- or 

something-is going to get hurt.” 

                                                                                                           (Adapted from www.apa.org) 

I. For each question decide which answer (A, B, C or D) fits best according to the text. 

(10x1p=10 points) 

 

1) Anger 

A)  is a mild emotional state 

B)  is a sign of irritation 

C) unleashes our irritation 

D) can take different forms 

2) When you get angry 

A) your blood pressure goes down 

B) your body releases more energy hormones 

C) nothing changes in your body 

D) your face turns red 

3) Anger 

A) is caused only by external events. 

B) is the result of internal events. 

C) is triggered by both internal and external factors. 

D) is a negative emotion 

http://www.apa.org/
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4) The natural way to express anger 

A) is to strike back when attacked. 

B) is to smile at the other person. 

C) is to secure survival. 

D) is to defend property. 

5) People: 

A) express their anger in different ways 

B) deal with anger in a conscious way 

C) suppress their anger entirely 

D) calm down when they are angry. 

6) The healthiest way to deal with anger is 

A) to respond aggressively 

B) to hurt the others’ feelings 

C) to behave assertively 

D) not to show respect to the others 

7) People should aim at 

A) holding in their anger 

B) changing anger into something positive 

C) thinking more about anger 

D) living in peace with neighbours 

8) Unexpressed anger 

A) leads to happy relationships 

B) causes behavior problems 

C) turns people into successful communications 

D) creates a carefree environment 

9) You can calm down 

A) by concentrating on your outward behavior 

B) by examining your feelings 

C) by controlling your body language 

D) by focusing on external and internal reactions 

10) Dr Spielberger conclude that 

A) angry people are often violent 

B) nothing can be done to control anger 

C) anger is a constructive feeling 

D) anger can be kept under control 

II. Read the text again and write a narrative essay about an experience when you were very 

angry and you really lost your temper.  (180-200 words)                          ( 50 points) 

NOTĂ 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Nu se acordă puncte din oficiu. 

• Timp de lucru: 3 ore. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Ciausu Todirica Tamara Lacramioara 

Scoala I.I Mironescu, Tazlau, Jud. Neamt 

Limba Și Literatura Romana 

Clasa A VII–A  

 

 

Se dă textul:  

 

„Oprindu-se vaporul la Brăila, mă hotărâi a coborî pe uscat şi a întrerupe călătoria mea (din 

Franţa natală spre Orient), pentru a rătăci câtăva vreme prin câmpiile Valahiei*. Speram să intru într-

o viaţă nouă, într-o lume nouă şi plină de întâmplări neprevăzute. Mă pregăteam să-mi apăr zilele 

împotriva fiarelor primejdioase şi a cetelor de haiduci* ce gândeam că aş întâlni în calea mea. Îmi 

încărcai deci pistoalele şi coborâi din corabie, cu gând de a răsturna pe cel dintâi valah ce s-ar înainta 

spre mine... Niciunul dintre oamenii adunaţi pe mal nu mă băgă în seamă şi, în loc de duşmani, mă 

trezii faţă-n faţă cu consulul francez din Brăila care, cunoscându-mă, mă pofti la dânsul acasă.  

La consulatul francez erau mai mulţi străini care vorbeau cu însufleţire de o baltă făcătoare de 

minuni ce se descoperise în Valahia de vreo câţiva ani şi care se numea Balta-Albă şi la care se lecuiau 

oamenii de tot felul de boli: orbii câştigau vederea, surzii auzul, ologii picioarele...  

Cum auzii asemenea minune, rugai pe domnul consul să-mi înlesnească vreun mod de a mă 

duce şi eu, de îndată, la Balta-Albă, deşi nu eram orb; nu eram nici surd, nici olog, ci căutam alinarea 

sufletului meu zbuciumat.”  

 (după Vasile Alecsandri – 

Balta-Albă) 

* Valahia – denumire (în trecut) a Ţării Româneşti 

* haiduc – om care, răzvrătindu-se împotriva asupririi, îşi părăsea casa şi trăia în păduri, jefuind pe 

bogaţi 

şi ajutând pe săraci 

 

I. Înţelegerea textului  

1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos, notându-le cu A (dacă le consideri adevărate), sau cu F 

(dacă le consideri false): 

* Călătorul venea dinspre Orient. ______ 

* Corabia transporta cete de haiduci. ______ 

* Călătorul avea la el pistoale. ______ 

* Pe mal s-a întâlnit cu consulul belgian. ______                                                                                                     

2. Completează spaţiile libere cu termenii potriviţi, selectaţi din textul dat: 

Călătorul voia să rătăcească prin ____________________ Valahiei. El voia să se apere împotriva 

_______________________ şi a cetelor de haiduci. Apa făcătoare de minuni se numea 

_____________             

 

II. Scriere despre text  

3. Scrie un enunţ, în care să numeşti o trăsătură morală a personajului-narator, pe baza enunţului 

subliniat în text. 

 

_________________________________________________________________________________

________ 
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III. Elemente de construcţie a comunicării  

4. Alege din text un verb si conjuga-l la modul indicativ timpul imperfect si timpul perfect simplu.  

 

 

 

 

5. Construieşte două enunţuri în care termenul nouă să aibă alte valori morfologice, diferite de cea din 

text (viaţă nouă; lume nouă). 

_________________________________________________________________________________

___________ 

 

_________________________________________________________________________________

_______ 

6. Stabileşte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele din text: 

A intrerupe: _________________;    gandeam: __________________; 

neprevazut: _________________ ;     cetelor: __________________;              

 

alinarea: _____________________ 

 

                                

7. Notează felul predicatelor din următoarele enunţuri: 

Îmi încărcai deci pistoalele __________________; 

La consulatul francez erau mai mulţi străini __________________; 

Deşi nu eram orb __________________; 

Căutam alinarea sufletului meu zbuciumat ___________________;                                                                         

 

8. Scrie cazul şi funcţia sintactică a substantivelor din enunţul: Mă pregăteam să-mi apăr zilele 

împotriva fiarelor primejdioase şi a cetelor de haiduci* ce gândeam că aş întâlni în calea mea. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________                              

9. Justifică utilizarea cratimei în structura să-mi 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________ 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Prof.înv.primar Pavlovici-Pătruț Maria 

                                                                     Școala Gimnazială Mașloc 

 

1. Calculează și colorează rezultatele pare cu roșu și cele impare cu albastru: 

a) 10:10+10x10+10x0-10= 

b) 100-25:5+300:10= 

c)360:10+1200:100-24:6= 

d)8x8:8+4x1-4:4x4= 

2. Verifică egalitățile: 

5x[(10-5) :5+3x3x9] =3+(800-444:2) 

(6+64:8-10:10) :13=10x(11-1)- (9x9+8+1x10) 

3. Calculează respectând regulile învățate: 

a) 32+(72-12):3= 

b) (212-46:2)+56x8= 

c) 9+2x3x[(8x8-6x4):10]-8= 

4.Află pe X din egalitatea: 

11:11+100:10+X:2-3x0=22 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Prof. Bogasieru Cosmina Alina 

Școala Gimnazială Nr. 4 Lugoj, Timiș 

1. Efectuaţi: 

72 X 15 – (276 – 8 x 9) + 36 : 9 =  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

                (a : 4) + 42 = 51 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

 

2. Într-un râu sunt 254 peşti şi de 3 ori mai multe broaşte. 

     Câte animale sunt în total? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________ 

 

3. Pe un câmp sunt 4 grupe a câte 12 fluturi şi 4 grupe a câte 23 libelule. 

        Câte insecte sunt în total? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

________ 

 

4.La marginea unei păduri trăiau 96 şoricei, iepuraşi şi veveriţe. Şoricei şi iepuraşi erau 74, 

iar iepuraşi şi veveriţe erau 56. 

                Câte animale erau din fiecare? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5. Pe un câmp sunt 57 de flori. Lalele sunt de 2 ori mai multe decât zambile, iar narcise sunt 

cu 7 mai multe decât lalele. 

    Câte flori sunt din fiecare fel? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
   

                                                                                                                       

529 
 

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a 

Proba scrisă la matematică 

Prof. Turcu Carmen-Alina 

 Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni 

 

 

1. Calculează, respectând ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor: 

 

2 + 2 × 2: 2 × {2 + 2 × [2 − 2: (2 − 2: 2): 2] × 2 − 2} 

(25 puncte) 

 

2. La aniversarea Ioanei copiii mănâncă 
2

3
 din numărul prăjiturilor cumpărate. Un sfert din cele 

rămase le mănâncă adulții, iar ultimile 6 sunt puse în frigider. Câte prăjituri au fost la 

început? 

(20 puncte) 

 

3. M-am gândit la un număr, l-am împărțit la 100, iar la rezultatul obținut am adunat 24. 

Această sumă am împărțit-o la 2, iar din cât am scăzut 27, rezultatul obținut fiind 96. Află 

numărul. 

(20 puncte) 

 

4. Află numerele a, b și c știind că sunt numere naturale consecutive pare și satisfac egalitatea: 

 

397 + 𝑎 + 397 + 𝑏 + 397 + 𝑐 + 397 = 2021 − 397 

(25 puncte) 

 

 

 

Timp de lucru 45 de minute 

Se acordă 10 puncte din oficiu 
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TEST DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a 

BAREM 

Proba scrisă la matematică 

 

Notă: Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 

maxim corespunzător. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea 

punctajului obținut la 10. 

 

1. Calculează, respectând ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor: 

 

2 + 2 × 2: 2 × {2 + 2 × [2 − 2: (2 − 2: 2): 2] × 2 − 2} 

Soluție: 

2 + 2 × 2: 2 × {2 + 2 × [2 − 2: (2 − 1): 2] × 2 − 2} =  2 puncte 

2 + 2 × 2: 2 × [2 + 2 × (2 − 2: 1: 2)] =    2 puncte 

2 + 2 × 2: 2 × [2 + 2 × (2 − 1)] =     4 puncte 

2 + 2 × 2: 2 × (2 + 2 × 1) =     2 puncte 

2 + 2 × 2: 2 × (2 + 2) =      2 puncte 

2 + 2 × 2: 2 × 4 =       2 puncte 

2 + 4: 2 × 4 =       2 puncte 

2 + 2 × 4 =        2 puncte 

2 + 8 = 10        7 puncte 

 

2. La aniversarea Ioanei copiii mănâncă 
2

3
 din numărul prăjiturilor cumpărate. Un sfert din cele 

rămase le mănâncă adulții, iar ultimile 6 sunt puse în frigider. Câte prăjituri au fost la 

început? 

Soluție: 

prăjituri mâncate de copii  :3 

  adulți    :4 

   prăjituri la frigider → 6 

6: 3 = 2 prăjituri mănâncă adulții    7 puncte 

2 × 4 = 8 prăjituri rămân după ce mănâncă copiii  7 puncte 

8 × 3 = 24 prăjituri la început    6 puncte 
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3. M-am gândit la un număr, l-am împărțit la 100, iar la rezultatul obținut am adunat 24. 

Această sumă am împărțit-o la 2, iar din cât am scăzut 27, rezultatul obținut fiind 96. Află 

numărul. 

Soluție: 

[(𝑎: 100) + 24]: 2 − 27 = 96  4 puncte   

[(𝑎: 100) + 24]: 2 = 123   4 puncte 

(𝑎: 100) + 24 = 246    4 puncte 

𝑎: 100 = 222     4 puncte 

𝑎 = 22200     4 puncte 

 

4. Află numerele a, b și c știind că sunt numere naturale consecutive pare și satisfac egalitatea: 

 

397 + 𝑎 + 397 + 𝑏 + 397 + 𝑐 + 397 = 2021 − 397 

Soluție: 

397 + 𝑎 + 397 + (𝑎 + 2) + 397 + (𝑎 + 4) + 397 = 2021 − 397 5 puncte 

𝑎 × 3 + 1594 = 1624       6 puncte 

𝑎 × 3 = 30         4 puncte 

𝑎 = 10          4 puncte 

Numerele sunt 10, 12 și 14.       6 puncte 
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Evaluare sumativă clasa a III-a 

(Organizarea datelor, ordinea operaţiilor, metoda figurativă) 

 

Prof. Fricosu Ionelia 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 

 

1. Scrie în tabel numărul de obiecte, de fiecare fel, din desen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.  La Crosul Copiilor sunt înscrişi copii cu vârste între 6 şi 10 ani. Graficul indică numărul 

elevilor care au participat la cros. Observă graficul şi completează propoziţiile: 

a) Numărul elevilor de 7 ani este………………..  . 

b) Elevii de 10 ani sunt cu............ mai puţini decât cei de 8 ani.  

c) În total, la Crosul Copiilor, participă................. elevi. 

 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani
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3. Asociază fiecare problemă cu exerciţiul potrivit rezolvării ei, scriind în faţa exerciţiului 

litera corespunzătoare enunţului corespunzător. 

a) Află numărul cu 15 mai mic decât produsul numerelor 32 şi 3. 

b) Află produsul dintre suma şi diferenţa numerelor 32 şi 3. 

c) Află câtul dintre produsul numerelor 32 şi 3 şi diferenţa numerelor 32 şi 15. 

________      (32x3)-15 

________      (32x3):(32-15) 

________      (32+3)x(32-3) 

 

4. Rezolvă problema cu plan de rezolvare: 

Pentru Crosul Copiilor  s-au cumpărat 210 tricouri albastre, 111 tricouri galbene şi de 3 ori mai 

multe tricouri roşii decât galbene. Câte tricouri s-au cumpărat în total? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________ 

 

5. Organizatorii au pregătit 60 cupe şi medalii pentru câştigători. Numărul medaliilor este 

cu 3 mai mare decât al cupelor.  

a) Alege reprezentarea grafică potrivită pentru rezolvarea problemei. 

b) Află câte cupe au pregătit organizatorii. 

c) Află câte medalii au pregătit organizatorii. 

A                                                                            B 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
cupe    ________________                      60 
medalii________________ _ _ _ _ 
 
 

 3 
 

 
cupe    ______                                           60 
medalii______ ______ ______  
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________ 

* Evaluare:      a) Suficient                        a) b) Bine                       a) b) c) Foarte Bine 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

ITEMI FOARTE BINE 

 

BINE SUFICIENT 

 

I1 

 

Completează corect 

informaţiile din tabel pe cele 

trei coloane şi două rânduri. 

 

 

Completează corect 

informaţiile din tabel pe două 

coloane şi  două rânduri. 

 

Completează corect 

informaţiile din tabel pe o 

coloană şi  două rânduri. 

 

I2 

 

 

Rezolvă corect trei dintre 

cerinţele date. 

 

 

Rezolvă corect două dintre 

cerinţele date. 

 

Rezolvă corect una dintre 

cerinţele date. 

 

 

I3 

 

Asociază corect toate cele trei 

enunţuri cu exerciţiul 

corespunzător. 

 

Asociază corect două enunţuri 

cu exerciţiul corespunzător. 

 

Asociază corect un singur  

enunţ cu exerciţiul 

corespunzător. 

 

 

 

I4 

 

Rezolvă corect toate cele trei 

exerciţii ale problemei. 

 

 

Rezolvă corect două dintre 

exerciţiile problemei. 

 

Rezolvă corect un exerciţiu din 

problemă. 

 

 

I5 

 

Alege corect reprezentarea 

grafică a problemei şi  află 

ambele cerinţe ale acesteia. 

 

 

Alege corect reprezentarea 

grafică a problemei şi  află o  

cerinţă a acesteia sau află 

corect doar cerinţele. 

 

 

 

Alege corect doar reprezentarea 

grafică a problemei sau află 

doar o cerinţă. 
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PRINŢUL FERICIT 

Oscar Wilde                     

Fişa de lectură  

Prof. Fricosu Ionelia 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 

 

 Demonstrează că ai înţeles ceea ce ai citit şi încercuieşte varianta corectă pentru fiecare 

cerinţă: 

 

1. Statuia Prinţului Fericit se afla: 

a) deasupra oraşului, pe o columnă înaltă. 

b) în centrul oraşului, pe un soclu de fier. 

c) pe o stâncă, în mijlocul mării albasre. 

 

2. Rândunelul nu a plecat spre Egipt fiindcă: 

a) era obosit şi nu putea zbura peste mări şi ţări. 

b) era supărat pe prietenii săi de zbor. 

c) era îndrăgostit de cea mai frumoasă trestie. 

 

3.  Toamna, după ce celelalte rândunele au plecat, Rândunelul a început să se plictisească 

şi îi era teamă că trestia este: 

a) prea înaltă şi mlădioasă pentru el. 

b) o cochetă care flirtează cu vântul. 

c) mereu veselă şi zglobie. 

 

4. Zburând peste oraş, Rândunelul a poposit: 

a) pe pălăria Fericitului Prinţ. 

b) la picioarele Fericitului Prinţ. 

c) în turla bisericii oraşului. 

 

5. Punându-şi capul pe aripă să se culce, Rândunelul a fost deranjat de: 

a) o picătură rece de ploaie specifică nordului Europei. 

b) un fulg de nea căzut uşor din cer. 

c) o lacrimă prelinsă de pe obrajii auriţi ai Prinţului Fericit. 
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6. Prinţul i-a spus rândunelului că atunci când a fost în viaţă a trăit în: 

a) palatul Sans-Souci, unde durerii nu îi era permis să intre. 

b) palatul Sans-Souci, unde era mereu durere şi lacrimi. 

c) palatul Sans-Souci, unde cuvintele se pronunţau invers. 

 

7. Cei care l-au numit Prinţul Fericit au fost: 

a) părinţii. 

b) curtenii. 

c) regina mamă. 

 

8. Devenit statuie, Prinţul a fost ridicat pe înalta columnă să poată vedea: 

a) toată urâţeniile şi toată amărăciunea din oraşul său şi de aceea vărsa lacrimi. 

b) toată veselia şi fericirea din oraşul său şi de aceea râdea mereu. 

c) toate evenimentele din oraş şi de aceea vărsa lacrimi. 

 

9. Prinţul i-a povestit rândunelului băieţelului bolnav de febră al croitoresei şi l-a rugat: 

a) să îi fie mesager şi să îi ducă sabia lui de luptă băiatului. 

b) să îi fie mesager şi să îi ducă rubinul de pe mânerul sabiei sale. 

c) să îi fie mesager şi să îi ducă o scrisoare de încurajare. 

 

10.  Profesorul de ornitologie uimit că că o rândunică era iarna în oraş a scris un articol: 

a) plin de termeni ştiinţifici, încât nimeni nu a înţeles nimic. 

b) ştiinţific amplu şi foarte, foarte lung. 

c) scurt şi uşor de înţeles de către toţi locuitorii. 

 

11. Rândunelul a fost rugat de Prinţ să mai stea cu el încă o noapte şi să îi ducă unui tânăr 

student înfrigurat şi înfometat: 

a) un alt rubin din mânerul sabiei sale.  

b) un diamant din brâul prinţului. 

c) un safir rar din care erau făcuţi ochii prinţului. 

 

12.  Rândunelul a fost rugat de Prinţ să mai stea iar o noapte şi să ducă celălalt ochi: 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 

 

537 
 

a) unei fetiţe care vinde chibrituri, fără pantofi, şosete, cu capul descoperit. 

b) unei bătrâne înfometate şi bolnave. 

c) unui bărbat care vrea să îşi deschidă un magazin de îmbrăcăminte. 

 

13.  Văzându-l pe prinţ orb, Rândunelul a hotărât să: 

a) plece cât mai repede spre Egipt. 

b) zboare peste oraş şi să anunţe lumea. 

c) rămână cu Prinţul pentru totdeauna. 

 

14.  În zilele următoare rândunelul: 

a) i-a spus poveşti prinţului şi i-a povestit tot ceea ce a văzut zburând peste oraş. 

b) a întâlnit un stol de rândunele şi a plecat cu ele spre Egipt. 

c) i-a cântat Prinţului cântece melodioase şi amuzante. 

 

15.  Prinţul i-a cerut Rândunelului să ia foiţă cu foiţă aurul fin cu care era acoperit şi să-l 

ducă: 

a) primarului şi consilierilor din oraş. 

b) săracilor care trăiesc cu părerea că aurul îi poate face fericiţi. 

c) fiecărui orăşan în parte. 

 

16.  Rândunelul a adunat aurul fin, spre bucuria săracilor care strigau: 

a) Avem pâine acum! 

b) Suntem bogaţi şi celebri! 

c) Avem multe jucării preţioase! 

 

17.  Când a venit zăpada, rândunelul l-a sărutat pe Prinţul Fericit şi a căzut mort la 

picioarele lui, iar în interiorul statuiei s-a auzit un trosnet ciudat fiindcă: 

a) sabia i-a căzut din brâu. 

b) un bulgăre a fost aruncat în el. 

c) inima statuiei s-a rupt în două. 

 

18.  Văzându-l cât de ponosit arată, consilierii, primarul şi profesorul de arte au hotărât să: 

a) topească statuia într-un cuptor. 
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b) restaureze statuia. 

c) mute statuia la muzeu. 

 

19. Fiindcă inima ruptă a Prinţului nu s-a topit în cuptor, au aruncat-o pe o grămadă de 

gunoi alături de: 

a) piese de metal netopite. 

b) Rândunelul mort. 

c) alte gunoaie din oraş. 

 

20.  Când Dumnezeu a cerut îngerului să-i aducă cele mai preţioase lucruri din oraş, acesta 

i-a adus: 

a) inima de plumb şi Rândunelul mort. 

b) rubine, diamante şi smaralde. 

c) aur, argint şi alte metale preţioase. 

 

 Evaluare: 

 Fiecare răspuns corect primeşte 0,5 puncte. 

 FOARTE BINE: 10 - 8,5 puncte 

 BINE: 8 - 6,5 puncte 

 SUFICIENT: 6 - 4,5 puncte 

 
 

Scrie un singur cuvânt care poate  
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        exprima lectura citită! 

 

 

                    “CUVÂNT CHEIE” 
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GULLIVER ÎN ŢARA PITICILOR 

Jonathan Swift 

Fişa de lectură 

 Prof. Fricosu Ionelia 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 

 
 Demonstrează că ai înţeles ceea ce ai citit şi încercuieşte varianta corectă pentru fiecare 

cerinţă: 

 

1. Gulliver era al treilea dintre cei cinci copii, şi trăia în: 

a) Provincia Nottingham. 

b) Ţara Piticilor. 

c) Provincia Cosenza. 

 

2. La paisprezece ani, tatăl său îl trimite la: 

a) Universitatea Cambridge. 

b) Yale. 

c) Universitatea Harvard. 

 

3. Căpitanul William Prichard, proprietarul vasului Antelope îi propune să facă o călătorie 

în: 

a) Mările Nordului. 

b) Mările Vestului. 

c) Mările Sudului. 

 

4. În 5 noiembrie, pe o vreme foarte ceţoasă, vasul Antelope a: 

a) acostat. 

b) ancorat. 

c) naufragiat. 

 

5.  Împins de vânt şi de flux, Gulliver ajunge pe ţărm, adoarme şi se trezeşte legat cu: 

a) fire groase de lână. 

b) sfoară groasă. 

c) fire subţiri. 

 

6. Fiinţele care îl legaseră nu aveau nici: 

a) trei incii înălţime. 

b) şase incii lăţime. 

c) şase incii înălţime. 

 

7. Omuleţii: 

a) dansau în jurul lui Gulliver. 

b) trăgeau cu săgeţi în Gulliver. 

c) scoteau ţipete puternice şi ascuţite. 

 

8. Hurgo le dădu poruncă omuleţilor să: 
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a) îl hrănească pe Gulliver cu coşuri pline de carne şi cu vin alb. 

b) îl hrănească cu legume proaspete şi suc de mere. 

c) îl hrănească cu fructe de mare şi apă de izvor. 

      9. Prin hotărârea de Consiliu, omuleţii l-au dus pe Gulliver: 

a) în capitală, în faţa regelui. 

b) în pădurea întunecată din regat. 

c) în temniţa regatului. 

 

10. Gulliver se întâlneşte cu: 

a) soldaţii şi nobilimea. 

b) împăratul Liliputului, împărăteasa, prinţii şi prinţesele, însoţiţi de nenumărate doamne. 

c) cavalerii împărăteşti. 

 

11.Gulliver învaţă limba liliputanilor şi le câştigă simpatia prin: 

  a) privirea lui aprigă. 

b) firea lui blajină. 

c) cuvintele dure pe care le spunea. 

 

12.GOLBASTO MOMAREM EVLAME GURDILO SHEFIN MULLY ULLY GUE este: 

a) numele împăratului. 

b) numele dat lui Gulliver. 

c) numele ţării. 

 

13.Prea sublima Sa Majestate îi oferă libertatea lui Gulliver, punându-i anumite condiţii şi 

numindu-l: 

a) Omul-mare. 

b) Omul-grozav. 

c) Omul-munte. 

 

14.Una dintre condiţiile puse era: 

a) să cânte la pian şi trombon. 

b) să îi ajute pe lucrători să ridice pietrele mari de care va fi nevoie la construirea zidului din 

parcul principal şi a altor clădiri imperiale. 

c) să ridice un zid mare în jurul insulei. 

 

15. Autorul este gata să: 

a) îl slujească pe împărat în războaie. 

b) să se însoare cu fiica împăratului. 

c) să nu strice nimic. 

 

16. Cronicile nu pomenesc alte ţinuturi în afară de: 

a) Liliput şi Blefuscu. 

b) Liliput şi Bosfor. 

c) Liliput şi Brazilia. 

 

17. Aflând că urmează să fie acuzat de înaltă trădare, autorul se refugiază în: 

a) Blefuscu. 

b) Quinbus Flestrin. 

c) Două sute de yarzi de porţile oraşului. 
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18. Acesta a găsit pe ţărm: 

a) un vas uriaş care să-l poarte în ţara sa. 

b) o barcă mică cu pânze. 

c) un iaht cu motor. 

 

19. Pe mare s-a întâlnit cu: 

a) un vas francez de comerţ condus de căpitanul Jonny Bridge. 

b) un vas englez de comerţ condus de căpitanul John Biddel din Deptford. 

c) un vas mare de pasageri condus de căpitanul John Braide. 

 

20. La 13 aprilie 1702, autorul a ajuns în Downs, Anglia la: 

a) familia sa. 

b) tovarăşii săi de călătorie. 

c) unchii şi mătuşile sale. 

 

 Călătoria: 

a) continuă cu noi aventuri. 

b) se termină aici.  

c) nu se ştie ce se întâmplă. 

 

 

 Evaluare: 

 Fiecare răspuns corect primeşte 0,5 puncte. 

 FOARTE BINE: 10 - 8,5 puncte 

 BINE: 8 - 6,5 puncte 

 SUFICIENT: 6 - 4,5 puncte 

 
Scrie un singur cuvânt care poate  

        exprima lectura citită! 
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"CUVÂNT CHEIE” 
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OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

CLASA A VIII A 

Aștefănoaie Nicoleta 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești 

Subiectul I 

 A.    I. Read the text and then select the correct answer, A, B, C or D. (5 points) 

 

              The issue  of the generation   (1)    …………… inevitably came to his mind. 

The older man had very limited computer (2)…………., but in terms of general (3) 

……………. he was the most impressive. Well- (4) …………, as you would imagine, he 

never(5)............anyone. 

1. A. hole;    B. split;  C. gap ;  D. division. 

2. A. talents;  B. skills;  C. abilities;  D. touches. 

3. A. know- how;  B. fill –in;  C. blow-out;  D. see-through 

4. A. speaking;  B. dressing;  C. articulate;  D. spoken. 

5. A. trusted;  B thought; C. lied; D. claimed. 

           II. Use the words on the right to form a word (a noun, adjective or adverb) that fits in the 

blank space in the same line.   (5 points) 

I came across an article in a magazine the other day witch made (1) …….     COMPARE 

between people and animals. It seemed to come to the (2) ……… that in     CONCLUDE 

most cases we are superior to animals and lead a more (3) …..life.                CONFORT 

Wild animals have much more (4) …….. that pets or animals in zoos,              FREE 

but even a lion or a tiger in the jungle could be killed by (5) ……at almost      HUNT 

any time. 
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      III. Read  the text and fill in the blanks with suitable words. (10 points) 

We are looking (1) ……… young people to help(2)......... our project in Huttingdon. You will have 

to work with some (3) …...the most deprived families in their inner city area. Your work will be 

varied: you will help decorate houses, (4)......shopping (5) ……….. the elderly, organise outings for 

children(6)…..assist in office work for the project. You must(7)....... adaptable, enthusiastic and 

energetic, and you(8) ….. have a good knowledge (9)…..English. All in........(10), you must be 

trained as a volunteer. 

IV. Fill in the blanks with the correct form of the verb in  brackets   (20 points) 

1.Matt   .................... (never/go) abroad for his holidays.It’s too expensive. 

2.The Titanic was travelling to New York when it  ................ (hit) an iceberg and  

....................(3)............ (sink) in the Atlantic. 

4.It’s autumn.The days  ...................... (get) shorter and shorter. 

5.My parents are in America on holiday.They  ........................ (stay)near San Francisco. 

6. I  ....................... (never/eat) Chinese food in my life. 

7.Shakespeare   ................... (write) more than 36 plays. 

8.If the weather  .................. (be) fine, we shall go for a walk. 

9.Look at those clouds! It  ................... (rain). 

10.They   ..................... (rehearse) for more than an hour now. 

 

V. Underline the mistakes and rewrite the sentences correctly. (10 points) 

1. I have not ate anything today. 

2.  I fell asleep while I watched TV. 

3. The students were not interested in the lesson because it was bored. 

4.  I still did my homework at 10:30 pm last night. 

5. John probably isn’t going to come to school tomorrow. 

B.    I. Re-arrange the following structures in the right order. (8 points)  

A: When this bank was founded in 1695, Scots coinage was in short supply and of uncertain value, 

compared with English, Dutch, Flemish or French coin. 

B: In most countries it is only the government, through its central banks, who is permitted to issue 

currency. 

D: But in Scotland three banks are still allowed to issue banknotes. 
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C: The first Scottish bank to do this was the Bank of Scotland. 

1_                   2_                 3_                 4_ 

 

 

              II.Read the article about a school.Are the sentences 1-6 ‘Right’ (A) or ‘Wrong’ (B)? If 

there is not enough information to answer ‘Right’ (A) or ‘Wrong’ (B), choose ‘Doesn’t say’(C).                                                           

(12p) 

 My name’s Manel and I’m from Catalonia in Spain.My school is in the middle of some beautiful 

countryside, fifteen kilometres from the city where I live.The school building is two hundared years 

old.Before it was only for boys but now half the students are girls.It’s quite a big school.There are 

about 1300 students between three and eighteen years old. 

Now I am in the third year of Secondary school and I have six hours of classes a day, but on 

Wednesdays I have seven hours.We have eight hours of Science a week, three of History, eight of 

Languages and twelve of other subjects like Music and Sport. 

We start at 8:20 a.m. and we usually finish at 3.35 pm.In the morning I have a half hour break.I also 

have lunch in the school, from 12:30 to 1.45.I really like having this timetable, because it gives me a 

lot of free time in the afternoon to do my homework and study for my exams.Sometimes I even have 

a rest.I can also do extra activities, like basketball. 

This school has a gym, four science labs, a library, two dining rooms and lots of space outside.There’s 

a really big playground for the younger children and there are ten basketball courts and a football field. 

 

 1 The school is new and modern. 

A.Right           B.Wrong       C.Doesn’t say 

 2 There are more boys than girls in the school. 

A. Right          B.Wrong       C.Doesn’t say 

 3.Manel does an extra hour of  lessons on Wednesdays. 

 A. Right         B.Wrong       C.Doesn’t say 

4. Manel has to do Science every day. 

 A. Right         B.Wrong       C.Doesn’t say 

5. Manel’s favourite subject is Music. 

 A. Right         B.Wrong       C.Doesn’t say  

6. Manel says he has a lot of lessons in the afternoon. 

A. Right         B.Wrong       C.Doesn’t say  
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III. Fill in the blanks with is  or are:                           5points 

a) My money ……………. in my pocket. 

b) The police……………..in the building. 

c) I think Physics…………….a difficult subject, don`t you? 

d) Her teeth …………beautiful. 

e) A lot of spaghetti ………….eaten in Italy. 

 

SUBIECTUL II. 

Write a short story starting with: „It was a dark and stormy night...” Write about 150-180 words. 

(25 points) 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul de lucru este de 90 min. 

 

BAREM DE CORECTARE 

SUBIECT I 

A I.    1. B; 2.B; 3A; 4. C; 5.A 

A II.    1. Comparison; 2. Conclusion; 3. Comfortable; 4. Freedom; 4. Hunters. 

A III.    1. For; 2. With; 3. Of; 4. Do; 5. For; 6. Or; 7. Be; 8. Must; 9. Of; 10. All 

A IV.     1. Never goes; 2. Hit; 3. Sank; 4 are getting; 5. Will be staying; 6. Have never eaten; 7. Wrote; 

8. Is; 9. Will; 10. Have been rehearsing. 

A V.      1. eaten; 2. Was watching; 3. boring; 4. Was still doing; 5. Won’t come 

B I. 1 B; 2 D; 3 C; 4 A 

B II. 1b; 2b; 3c; 4c; 5c; 6.b. 

B III.  a. is; b. are; c. is; d. are; e. is 
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Model de subiect pentru Evaluare națională, clasa a VIII a-m, matematică 

Lupu Alina 

Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

 

SUBIECTUL I  

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de 

puncte) 

5p 1. Rezultatul calculului : 2  32 – 5  4 + 70 este: 

                      a) 1                b) – 1                                     c) 17                                    d) 0 

 

5p 2.Dacă a+6b=32, a și b numere naturale  și a este prim, atunci valoare lui a este: 

                      a) 4                    b) 2                                     c) 3                                    d) 14 

  

5p 3. Mulțimea soluțiilor reale ale inecuației 3x-2< 4 este : 

    a) (-∞, 2]                b) (-∞,2)                 c) {2}                        d) (2,∞) 

   

 

5p 4. Într- o dimineață, temperatura aerului era de -8°C, iar la ora 15 era de -3°C. În acea zi 

temperatura măsurată la ora 15 este mai mare decât temperatura la măsurată dimineața, cu 

               a) -5°C                                     b) 11°C                          c) -11°C               d) 5°C  

 

5p 5 Patru elevi: Mihai, Marius, Anda şi Ilinca au rezolvat fiecare exercițiul următor:         

       ( ) ( )
1

22

8321

−









−+− . Rezultatele primite au fost trecute în tabelul de mai jos : 

Mihai Marius Anda Ilinca 

234 +−  

2

2
1+  

2

2
1−  

22 −  

Rezultatul corect a fost scris de  

 

a) Mihai                   b) Marius                    c) Anda                  d) Ilinca 

  

5p 6. Probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea A={1, 2, 3, 4, .......,100} un pătrat perfect, 

este: 
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              a) 8/10                                 b) 9/100                            c)12/100              d) 1/10 

   

 

 

 

SUBIECTUL al II- lea 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                   (30 de 

puncte) 

5p 1. Un poligon este o linie: 

a) dreaptă        b) frântă deschisă         c) frântă închisă                     d) curbă închisă 

 

 

5p 2. În figura alăturată  a // b și c este secantă. Valoarea lui x este:                       c           

      a) 113o        b)  67°        c) 63°           d)163°                                                            140° 

 

 

 

 

5p 3. În figura alăturată este reprezentat un paralelogram. Dacă măsura <DAB este de 45 , măsura 

<CBA este: 

                                                                                                                             D                         C 

 

a) 135°            b) 45°               c) 180°                   d)154° 

                                                                                                                      A                          B 

  

5p 4. În trapezul isoscel ABCD (AB// CD), BDC = 60o, [EF] este linie mijlocie şi EF = 8 cm. 

Atunci diagonala AC a trapezului este egală cu: 

           a) 10 cm                              b) 12 cm                         c) 16 cm                             d) 18 cm                            

  

5p  5. Un trapez dreptunghic are bazele de 10cm respectiv 7cm şi unghiul ascuțit de 30o. Atunci 

aria trapezului este: 

a 
 

b 
 

 

 

x-23° 
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             a ) 
2

315
cm2                   b) 

2

317
cm2               c) 

2

319
cm2                        d) 

2

321
cm2 

 

5p 6. Lungimile laturilor unui triunghi ABC sunt AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Din A se duce 

perpendiculara AM pe planul triunghiului de lungime AM = 1cm. Distanța de la punctul M la 

BC este:          a) 10                               b) 17                                 c) 
2

34
                                d) 

5

13
  

 

SUBIECTUL AL III-lea 

Scrieţi rezolvările complete.                                                                                      (30 de puncte) 

5p 1. Pentru a confecționa 4 bluze și 3 rochii este nevoie de 17m de material, iar pentru a 

confecționa 3 bluze și 2 rochii, de același fel, se folosesc 12m de material. 

 (2p) a) Câți metri de material trebuie pentru a confecționa 10 bluze și 7 rochii.  

 (3p) b) Câți metri sunt necesari pentru confecționarea unei bluze? 

 

5p 
2. Se consideră numerele reale x=

1

2 9 6 1

12 27 108 3

−

   
+ +   

   
și y= ( )

3
6 3 85 25 :125  

(2p) a) Arătați că x=5 

(3p) b) Arătați că produsul x. y este număr natural prim. 

 

5p 3.  Fie ( )( )( ) 2 5 (3 1)(2 ) 3( 1)E x x x x x x= + − + − − + − 2 

 (2p) a) Demonstrați că E(x)=x2-2x-9, pentru orice număr real x. 

(3p) b) Să se arate că E(x) ≥-10 , oricare ar fi numărul real x. 

  

5p  
   4. Se ştie că o coardă într-un cerc de rază OB = 6 cm are lungimea AB = 36  cm. 
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(2p) a) Aflaţi lungimea cercului.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

( (3p) b) Arătaţi că distanţa de la centrul O al cercului la coarda AB 

este      

   egală cu 3 cm. 

 

  

5p 5. În figura alăturată, ABCD este un paralelogram. 

[AE este bisectoarea unghiului BAD, DCE ,    ECDE  . 

(2p) a)  Arătați că ADE este isoscel.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(3p) b) Dacă EBC =55, aflați măsura unghiului BAD. 

  

5p 6. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile bazei, egale cu 8 cm şi 6 cm, iar diagonala 

are lungimea egală cu 210  cm.                                                                                                

(2p) a) Arătați că lungimea înălțimii paralelipiped dreptunghic este 

egală cu 10 cm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 (3p) b) Determinați distanța de la D` la planul (A`B`C). 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
 

A 
 

B 
 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 

 

552 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 

SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea: 

 1 2 3 4 5 6 

Subiectul I (30p) b b b d b d 

Subiectul II (30p) c d a c b d 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte) 

1. a) 4b+3r=17, 3b+2r=12. Înmulțind a doua relație cu 2, se obține 36+4r=24 

Adunând cele două relații se obține 10b+7r=41m 

      1p 

1p 

b) Înmulțind prima relație cu 2 și a doua cu 3 se obțin relațiile 8b+6r=34, 

9b+6r=36 

    Scăzând cele două relații se obține b=2. 2m material pentru o bluză 

 

      2p 

      1p 

2. 
a) 

2 9 6
3

2 3 3 3 6 3
x

 
= + +  
 

 

    
1 3 1 5

3 3 5
3 3 3 3

x
 

= + +  =  = 
 

 

      1p 

 

 

      1p 

b) 
18 6 245 5 :5 1y =  =  

     5 1 5x y =  = număr natural prim 

       2p 

        

       1p   

3. a) ( ) ( ) ( )2 2 2( ) 3 10 6 3 2 3 2 1E x x x x x x x x= − − + − − + +  − +  

     
2 2 2 2( ) 3 10 6 3 2 3 6 3 2 9E x x x x x x x x x x= − − + − − + + − + = − −  

1p 

      1p 

b) 2 22 9 10 2 1 0x x x x− −  −  − +   

     
2( 1) 0x −  , pentru oricare x  

      1p 

      2p 

4. a) Lcerc=2  R 

     Lcerc=2  6=12  cm 

      1p 

1p 

 

b) Triunghiul AOB isoscel, AO=BO=R, Perpendiculara OM pe AB este și 

înălțime și mediană. AM=MB=3 cm 

       1p 
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 Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul AOM, M=90°, OM=3cm, d(O, 

AB)=3cm 

2p 

 

5. a) ABCD paralelogram AB|| DC, AE secantă   DEA BAE  

(AE bisectoarea DAB   DAE BAE  

De unde rezultă că DAE DEA    DAE isoscel 

      1p 

 

1p 

b) log

,

DAEisoscel AD DE

ABCDparale ram AD BC

DE BC DE EC EC BC BECisocel

 

 

    

 

 

În triunghiul isoscel BEC, CEB= CBE=55°   ECB =180°-2 55°=70°, 

de unde DAB=70° 

      1p 

      

   

       

       2p 

6. a) ABCDA`B`C`D` paralelipiped dreptunghic, d2=L2+l2+h2 

h2=200-(64+36)=100, h=10cm 

 

b)     Construim D`E ⊥ A`D.  Cum DC ⊥ (ADD`), D`E  (ADD`) DC⊥ D`E 

Cum D`E ⊥ A`D, D`E ⊥ DC, A`D DC=D D`E ⊥ (A`B`C)  d(D`, 

(A`B`C))=D`E 

A`D`D, D=90° A`D=2  cm (T.P) 

A`D`D, D`=90°, D`E-înălțime   
` ` ` 15 34

`
` 17

A D DD
D E

A D


= = cm 

      1p 

      1p 

 

1p 

 

 

 

2p 
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Fișă de lucru- model Evaluarea Națională 

 

                                                                                           Prof. Șimonca Anca Mariana 

Școala Gimnazială Mircea Eliade, Satu Mare  

• Timp de lucru – 90 de minute.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Se dă textul: 

Același farmec verde                                              Inspiră fiecare o altă nostalgie 

Și ochiul nostru viu                                                    Și-n caldele miresme ne-am vrea mereu ascunși 

O primăvară vede                                                  Cele de primăvară-ne-îmbată: o orgie; 

Și-o toamnă-n arămiu.                                           De cele ale toamnei suntem mereu pătrunși. 

 

Că dacă primăvara, cu voci de păsărele                    Dorința de ieșire 

Ne-nveselește-n cântec de paseri neînvinse,                    Adâncul cercetându-l; 

Și toamna calmă, tristă, cu vânturile grele,                    Dar toamna, c-o privire, 

Ne liniștește-n taină cu umbrele ei stinse.                                         Ne reculege gândul. 

 

O veselie albă                                                                        În fiecare lucru un farmec poate fi! 

Ce nu cunoaște haos;                                                          Aflându-l, omul știe să fie mulțumit: 

Pe când toamna în salbă                                                  În primăvară simte nevoia de-a iubi, 

Îmbie la repaus.                                                    Pe când în umbra toamnei se vrea a fi iubit!

  

                                                                                 (Iulia Hasdeu, Primăvara și toamna) 

 

Subiectul I (Lecturez, înțeleg, explic) _                                                                        30 de  p 

1. Indică două trăsături specifice textului liric, pe care le-ai identificat în fragmentul citit.   5 p 

2. Precizează rima poeziei şi măsura ultimelor două versuri ale textului dat.                         5 p 

3. Transcrie din textul dat 2 termeni din câmpul lexical al sentimetelor.                                5 p 

4. Identifică o în text două figuri de stil diferite pe care le vei numi.                                      5 p                                                                                                                                

5. Un vers care conţine mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii este…                            5 p                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Scie pe spațiul punctat litera corespunzătoare răspunsului corect                                       5 p 

Primăvara...                                              a)se vrea a fi iubit 

Toamna ...                                                  b) calmă, tristă, cu vânturile grele 

În fiecare lucru ...                                     c)cu voci de păsărele 

În primăvară  ...                                       d) un farmec poate fi 

în umbra toamnei ...                               e) omul...simte nevoia de-a iubi 

 

Subiectul al II-lea (Comunic eficient)                                                                                 8  p                                                                                            

1. Descrie într-un enunț un anotimp la care se face referire în text, folosind și informațiile din 

următorul fragment:                                                                                                                4 p 

   Este un anotimp al contrastelor și-al lungilor momente de meditație, cu cer senin, acoperit brusc de 

nori negri și seri cu miros de fructe coapte. 

    Dar ce am face noi fără toamne? Am avea doar cald și frig, ar fi prea frig pentru inimă și prea cald 

pentru rațiune. Ea știe cel mai bine să ne potrivească cu grija-i părintească: dacă ne este cald, ne 

trimite câte un vânt șăgalnic, iar dacă sufletului îi este frig, îl acoperă grijulie cu o frunză. 
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    Aleargă și se zbenguie gândurile prin frunze, obosesc și-apoi cad moleșite-n covorul cald, țesut cu 

dragoste și pasiune de meșterița doamnă. N-are timp să lenevească iscusita pictoriță, se trezește, se 

spală pe ochi cu rouă și fuge pe coline, în poiene și vâlcele, căci, frunzele o cheamă, iarba o tot 

strigă… 

                                                                          (text preluat de pe https://www.edusoft.ro/) 

 

2. Explică în 20-30 de cuvinte semnificația secvenței: N-are timp să lenevească iscusita pictoriță, se 

trezește, se spală pe ochi cu rouă și fuge pe coline. 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                   

Subiectul al III-lea (Folosesc limba română în mod corect)                                          32 de p 

1. Selectează varianta care conține sinonimele cuvintelor taină și miresme din primul text-suport:  

a) tainic, parfum; 

b) mister, parfumuri; 

c) enigmă, mirosuri.                                                                                                                 4 p                                                                                                                                

2. Explică modul de formare a cuvintelor arămiu, neînvinse.                                                4 p 

3. Alege varianta de răspuns care conține doar cuvinte în care numărul de litere este același cu 

numărul de sunete:  

a) ochiul, vânturile, toamna; 

b)  taină, orgie, ochiul; 

c)  nostalgie, cercetând, dorința .                                                                                           4 p                                                                                                                                                                                                                              

4. Încercuiește A, dacă afirmația este adevărată sau G, dacă afirmația este greșită: 

A/G În secvența În fiecare lucru un farmec poate fi!/ Aflându-l, omul știe să fie mulțumit: există 

două cuvinte care conțin diftongi                                                                                           4 p 

5. Explică folosirea cratimei, în structura: c-o privire                                                           4 p                                                                                                           

6. Precizează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate în textul liric                            4 p 

7. Scrie funcția sintactică a cuvintelor scrise accentuat în ultima strofă a textului dat.         4 p 

8. Stabilește felul propozițiilor din următoarea secvență, precizând raportul sintactic care se stabilește 

între ele: Aflându-l, omul știe să fie mulțumit.                                                        4 p 

 

Subiectul al IV-lea (Reflectez, redactez)                                                                        20 de p 

 

Scrie un text de 150-300 de cuvinte, în care să îţi exprimi opinia cu privire la mesajul textului citat. 

 

În compunerea ta, să ai în vedere următoarele:   

-  precizarea unei opinii legate de mesajul textului oferit spe analiză;                                  4 p 

- susţinerea a două argumente potrivite pe baza textului citat;                                              6 p 

- respectarea structurii tipului de text, claritatea exprimării și coerența ideilor;                   6 p 

- respectarea normelor de redactare a  compunerii  (punctuație, ortografie, încadrare în numărul de 

rânduri, folosirea alineatului, stil și vocabular folosit).                                                    4 p                                                                      

 

 

https://www.edusoft.ro/)
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

AN ŞCOLAR 2020/2020 

Prof. dr.ing. Lengyel Bianca 

Liceul Tehnologic Jimbolia 

 

Discipline: Tehnice 

Domeniul: Textile -Pielarie 

Clasa: a-X-a 

Nume si prenume elev: 

Data susţinerii testului: 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I şi din partea a-II-a, se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

Partea I                                                                                                                  70 puncte 

1. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:                                                               25 puncte                                                     

        1.1.Pijamaua se încadrează în categoria produselor de : 

          a) Îmbrăcăminte exterioară; 

          b) Lenjerie; 

          c) Îmbrăcăminte de protecţie; 

          d) Îmbrăcăminte de ocazie. 

         1. 2. Puloverul este un articol confecţionat din: 

                a) Dantelă; 

                b) Ţesături; 

                c) Tricot; 

                d) Căptuşeală. 

          1. 3.Fusta are puncte de sprijin pe: 

         a) umeri; 

         b) glezne; 

         c) braţe; 
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         d) talie.          

         1. 4. Lungimea fibrelor influenţează: 

             a) masa specifică; 

            b) procesul de filare; 

            c) fineţea firului obţinut. 

       1. 5.Fibrele de mătase naturală sunt de origine: 

            a) animală; 

            b) minerală; 

            c) vegetală; 

2. În coloana A sunt prezentate produse de îmbrăcăminte iar in coloana B , diferite materii prime. 

  Să se realizeze prin săgeţi corespondenţa dintre cele 2 coloane:                         15 puncte 

A B 

1.Sacou a) mătase naturală 

2.Cămaşă pentru bărbaţi b) lână 

3.Rochie de ocazie c) bumbac 

 

3.Completează spaţiile libere:                                                                                15 puncte 

         3.1.Comoditatea la purtare este o ………………………………….      

         3.2.Tricoturile se clasifică după mai multe criterii: 1.Destinaţie; 

                                                                                           2.Formă; 

                                                                                           3……………………; 

                                                                                           4…………………………                                                                 

         3.3.Un ac cu limba de la maşina de tricotat este compus 

din:………………………………………………………................................. 

4. Citeste următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi cu litera F, dacă  

le consideri false.                                                                         15 puncte 

    4. 1.Fibrele textile naturale vegetale obţinute din tulpini sunt: in, cânepă, iuta? 

    4. 2.Lâna este o fibră naturală care se obţine de la viermii de mătase? 

    4. 3.Melana este o fibra textile chimică obţinută din polimeri sintetici prin reacţia de polimerizare? 
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Partea  a-II-a                                                                                                   20puncte 

1. Realizaţi un eseu structurat cu tema:  Fibre textile, importanta ei in industria textila-pielarie,urmarind 

structura de idei:  -definitie, clasificarea fibrelor si exemplele cele mai importante de fibre folosite in 

industria textilă. 

 

 

Barem de evaluare si de notare 

Partea I        1.             1.1-b ;         5 puncte 

                          1.2-c;           5 puncte 

                          1.3-d;           5 puncte 

                          1.4-b;           5 puncte 

                          1.5-a;            5 puncte  

                       2.            2.1-a;            5 puncte 

                                      2.2-c;           5 puncte 

                                      2.3-a;          5 puncte 

                       3.            3.1-a îmbrăcămintei ;                            5 puncte 

                                      3.2 - materia primă  ;   -structură          5 puncte 

                                      3.3.tija acului; limba acului; corpul acului; călcâiul acului; coada tijei acului                                                                                    

5 puncte 

                     4.      4.1 – A;          5 puncte 

                              4.2  - F;           5 puncte 

                             4.3 – A;          5 puncte 

Partea a-II-a            1.Definiţia fibrelor ;           5 puncte; 

                                 2.Clasificarea fibrelor;       10 puncte; 

                                 3.Exemple de fibre textile   5 puncte. 

                                       

          Total: 90 de puncte 
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EVALUARE SUMATIVĂ 
                                                                  Clasa a IV-a  

Vlad Marcela 

                                                Școala Gimnazială „Ilie Martin”, Comuna Brabova, Județul Dolj 

 

  

         Se dă textul:  

    „Urșii care trăiesc la Polul Nord sunt albi. Cred că din pricina asta le spunem urși albi. Printre urșii 

albi de la poli s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu, mare și frumos, care venea tocmai din munții 

noștri.  

    - Ia te uită!...Un urs murdar! strigă o focă și toate surorile ei începură să chicotească.  

    Bietul urs își luă tălpășița, mormăind. Pe drum, se întâlni cu niște urși albi.  

    - Fraților! strigă bucuros Martin. Ah! Ce bine-mi pare că vă văd!  

    - Cine-i urâtul ăsta care se crede frate cu noi? spuse cu dispreț un urs alb.  

    De ciudă, Martin simți că-i dau lacrimile.  

    - Dar bine, fraților, nu vedeți că sunt un urs ca și voi?  

    - Urșii cumsecade sunt albi.  

    Și plecară, legănându-și îngâmfați blănurile.  

    Martin se așeză pe un sloi și începu să plângă.  

    - De ce plângi, ursule? întrebă pinguinul.  

    - Cum să nu plâng, pinguinule, dacă urșii albi mă disprețuiesc și râd de mine? Eu sunt cafeniu. La 

noi în munți toți urșii sunt cafenii”.  

                                                                        (după Vladimir Colin – „Povestea ursului cafeniu”)  

1. Menționează două personaje din text.  

2. Transcrie o secvență care conține cel puțin două trăsături ale personajului principal.  

3. Formulează două idei principale din fragmentul dat.  

4. Explică într-un enunț de ce începuse Martin să lăcrimeze.  

5. Găsește sinonime pentru cuvintele: trăiesc, pricină, a chicoti, a-și lua tălpășița, îngâmfat.  

6. Motivează folosirea semnelor de punctuație în propoziția:  

       „- De ce plângi, ursule?” 

7. Formulează două enunțuri cu ortograma: „că-i/căi”.  

8. Identifică subiectul și predicatul, apoi analizează-le sintactic și morfologic:  

      „Urșii cumsecade sunt albi”.  
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9. Pornind de la textul dat, scrieți un text de aproximativ 20 de rânduri în care să continuați 

întâmplarea.  

 

    Veți urmări:  

    - prezența a cel puțin două personaje;  

    - folosirea narațiunii și a dialogului;  

    - respectarea semnelor ortografice și de punctuație;  

    - originalitatea ideilor.  
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FIȘĂ DE LUCRU 
Clasa I – Grupul de litere ge 

 

1. Citește cu atenție textul!  

                                                 COLEGUL LUI GEORGE  

       George privește pe geam. Cerul este senin. Gerul nu se mai simte de multă vreme. Băiatul alege o 

minge. Apoi merge în curte.  

      Trage cu mingea la poartă de câteva ori. Deodată, mingea se sparge. Băiatul plânge de supărare.    

     Apare colegul său, Gelu. El îl atinge ușor pe umăr.  

   - De ce ești supărat? Eu pot lipi mingea!  

     Acum mingea este ca nouă. George își șterge lacrimile. Are un coleg tare ager.  

  

2. Subliniază cu albastru grupul de litere “ge” din textul citit. 

  

3. Alege varianta corectă!  

George alege o ……………. a) păpușă b) minge c) mașină  

 

4. Adevărat sau fals?  

a) Deodată, mingea se sparge. ……… b) George alege o mașină. ……….  

c) Georgeta privește pe geam. ………. d) Gelu nu lipește mingea. ……….  

 

5. Completează propozițiile!  

a) Băiatul ………………… de supărare. Gelu  

b) George își ……………. lacrimile. sparge  

c) Apare colegul său, ……………… șterge  

d) Deodată, mingea se ……………… plânge 

 

6. Desparte în silabe cuvintele date: rege, alege, deget, curge, ger, Angela 

  

7. Ordonează cuvintele pentru a obține propoziția corectă: are, colorată, Eugenia, geantă, o. 
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FIȘA DE MUNCĂ 

ISTORIE clasa a IV-a 

                                                            
Toth Bianca Firuța  

Școala Gimnazială Georg Daniel Teutsch  

 
 

1. Ordonează cronologic evenimentele ilustrate, petrecute şi în viaţa ta. 

 

 

 

 

 

2. Menționează două documente importante ale familiei tale: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3. Numeşte trei activităţi specifice copilăriei. 

_______________________        ___________________            _______________________ 

4. Găsiţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: 

 Oamenii care studiază istoria se numesc istorici. 

 Descoperirile arheologilor se păstrează în muzee, biblioteci, arhive. 

 Istoria familiei se dovedeşte prin hărţi, monede şi arme. 

 Arborele genealogic este un tablou al înrudirilor de sânge care arată istoria unei familii. 

 De-a lungul timpului unele comunităţi s-au dezvoltat şi au format oraşe. 

 Populația țării nostre este formată numai din români. 

 

5. Trasează săgeţi de la coloana A la coloana B pentru a obţine intervale corecte.  

       A       B 

1 deceniu  anul 2012 

1 mileniu  100 ani 

1 secol  1000 ani 

Secolul XXI  10 ani 
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6. Colorează cu roşu casetele din  dreptul imaginilor care înfăţişează izvoare istorice scrise şi 

cu verde casetele din dreptul imaginilor care înfăţişează izvoarele nescrise. 

 

   

   

 

Monede romane        Podoabe dacice                Vas roman                       Ruine din Roma antică    

 

 

7. Scrieţi în tabel următoarele date: 

Datorită lipsei medicamentelor copiii mureau. 

În timpul liber copiii se joacă la calculator, ascultă muzică. 

Copiii îşi ajutau părinţii la muncă de la 5-6 ani. 

Copiilor li se asigură şanse egale de educaţie. 

Timpul liber şi-l petreceau învăţând să respecte tradiţiile. 

Singurele jucării erau din lemn, de multe ori făcute în casă. 

Copilăria de ieri Copilăria de azi 

  

  

  

 

8.  Răspunde la următoarele întrebări: 

• Cum se numeşte localitatea în care trăieşti? 

_________________________________________________________________________ 

• Ce instituţii importante se află în localitatea ta? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Ce monument istoric se află în localitatea ta? 

___________________________________________________________________________ 
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9. Numeşte un obicei sau o tradiţie ce s-a păstrat din strămoşi şi până în prezent. Descrie-l în 2-

3 rânduri. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

.......................................................................................................... 
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FIȘA DE LUCRU 

                                                     MATEMATICĂ clasa a IV-a 

                                                        Cadru didactic:Toth Bianca Firuța  

Școala Gimnazială Georg Daniel Teutsch loc.Agnita jud. Sibiu 

 
1. Scrie cu cifre numerele: 

a)             b) 6 mii 5 zeci și 9 unități         c) trei mii o zece și șase unități                

                                    

                                    

                                    

 

2. Află următoarele numere: 

a) Succesorul numărului 1 799 _______________________ 

b) Predecesorul  numărului 4 600 _______________________ 

c) Numărul 27 scris cu cifre romane ______________________ 

d) Rotunjit la cifra miilor numărul 2 811 este  _________________ 

e) Fracția care reprezintă 5 părți dintr-un întreg împărțit în 7 părți egale _________________ 

f) Dublul numărului 400……………………….. 

        

3. Într-un joc cu extratereștri, Radu are de efectuat niște operații matematice. Ajută-l 

să le rezolve corect pentru a putea trece la nivelul următor: 
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4. Dan și Aura au efectuat același exercițiu, însă au obținut rezultate diferite: Radu a 

obținut un număr impar, iar Mara un număr par. Rezolvă și tu pentru a vedea care 

dintre cei doi a calculat corect.      

                      30 – 24 : 3 x (72 : 9 – 2 x 3) : 8 x 9 = 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

5. Încercuiește măsura potrivită în fiecare caz: 

 

 

6. Pentru un concurs de matematică, Nicu a rezolvat zilnic un număr de probleme, 

conform graficului: 
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Scrie: 

a) În ce zi a rezolvat cele mai multe probleme? 

______________________________________ 

b) Care sunt zilele în care a rezolvat același număr de probleme? 

________________________ 

c) Câte probleme a totalizat în primele trei zile ale săptămânii? ________________________ 

 

7. Rezolvă corect problemele următoare cu plan de rezolvare: 

a) La un magazin de jucării s-au adus 1567 mașini și cu 49 mai puține mingi. 

   Câte jucării s-au adus la magazin? 

 
                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

b) Suma a două numere este 45. Primul număr este cu 3 mai mare decât al doilea. 

Care sunt cele două numere? 

 

                                    

                                    

                                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Column1

Probleme
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c)  Într-o livadă sunt 81 de pomi, cireși și peri. Știind că cireși sunt de 8 ori mai mulți 

decât peri, să se afle câți pomi de fiecare fel sunt în livadă. 
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FIȘA DE LUCRU 

MATEMATICĂ clasa a III-a 

Toth Bianca Firuța    

Școala Gimnazială Georg DanielTeutsch loc.Agnita jud. Sibiu 

 

1. Scrie în tabel numerele dictate: 

 

a) Ordonează numerele crescător: 

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

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

 

b) Ordonează numerele descrescător: 

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

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

c) Scrie numerele pare: 

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

2. Compune numerele date : 

5 000 + 300 + 30 +1 = _________ 

8 000 + 400 + 10 + 9 =__________ 

9 000 + 30 + 1 = ______________ 

8000 + 800 + 8 = _____________ 

 

 3.Descompune numerele date : 

7 877 = ________________________________ 

5 020 =_________________________________ 

2 202 = ________________________________ 

5 555 = ________________________________ 

 

4.Observă regula de formare a următoarelor şiruri şi completează fiecare şir cu câte trei 

numere: 

 

a) 8 723, 8 724, 8725, __________________________________________________________ 

 

b) 1 990, 1 980, 1 970, __________________________________________________________ 

 

c) 3200,  3300. 3400 _________________________________________________________ 

 

d)  4800, 5800,6800.................................................................................................................... 

 

5.Scrie 3 numere formate din mii, sute, zeci care se pot forma cu cifrele 7,6,0,3. 

 

M S Z U 
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6.Scrie în tabelul alăturat predecesorii şi succesorii numerelor date: 

 

Predecesorul Numărul Succesorul 

 6899  

 3496  

 2009  

 9597  

 

7.Compară următoarele perechi de numere: 

5 783 ___ 4 996 7 504___  7 621 IV___ VI             

2 317 ___ 1 649 8 325___  8 315 X ___  IX            

3 214 ___ 6 214 6 895___  6 895         XXIII___ XXXIII        

               

 

8.Rotunjește următoarele numere: 

Numărul Rotunjirea la zeci Rotunjirea la sute Rotunjirea la mii 

7235    

8892    

5234    

1109    

4583    

 

9.Completează în tabel cifrele romane corespondente: 

5 8 10 25 30 28 9 19 13 39 
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TEST clasa a V-a Educație tehnologică și aplicații practice 

 

Stănescu Alina-Nicoleta 

Liceul Teoretic William Shakespeare, Timișoara, Timiș 

 

I. Încercuiește litera din fața răspunsului considerat corect: 

 

1. Spanacul este o legumă din grupa celor: 

a)  bulboase                                b) frunzoase                              c) folosite pentru fruct 

 

2. Alimentul neprelucrat, înlocuitor al zahărului, recomandat pentru prevenirea obezității  

(creșterii în greutate) oamenilor este: 

a) morcovul                                 b) ananasul                               c) mierea de albine  

 

3. Merele fac parte din grupa plantelor: 

a) sâmburoase                           b) bulboase                                 c) semințoase 

 

4. Prin senzațiile olfactive se deosebesc: 

a) gusturile                                 b) mirosurile                               c) formele 

 

5. Castravetele face parte din grupa plantelor: 

a) rădăcinoase                             b) păstăioase                              c) cucurbitacee 

 

6. Limba este un organ care apreciază senzațiile: 

a) gustative                                b) auditive                                  c) tactile 

 

7. Culoarea unui produs alimentar este dată de senzațiile: 

a) auditive                                  b) tactile                                    c) vizuale 

 

8. Mărarul face parte din categoria plantelor: 

a) bulboase                                 b) rădăcinoase                            c) aromatice 

 

 

II. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri. Scrie litera A (adevărat) pentru 

enunțurile apreciate ca adevărate sau F (fals) pentru cele considerate false. 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 
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1. Senzațiile gustative sunt apreciate în cavitatea bucală. 

2. Sarea este un aliment de origine vegetală. 

3. Ceapa face parte din grupa plantelor tuberculifere. 

4. Caisele sunt fructe bace. 

III. Corelează categoriile de alimente precizate în coloana A, cu alimentele corespunzătoare, 

indicate în coloana B. 

 

Coloana A  Coloana B 

1. alimente de origine vegetală,  

    consummate în stare neprelucrată 
a. apă 

2. alimente de origine vegetală  

    consummate în stare prelucrată  
b. cireșe 

3. alimente de origine minerală c. smântână 

5. alimente de origine animală d. ulei de floarea soarelui 

  

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 
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TEST DE EVALUARE.  Unitatea: CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA ANIMALELOR 

        Stănescu Alina-Nicoleta 

     Liceul Teoretic William Shakespeare, Timișoara, Timiș 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 

90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 25 minute. 

PARTEA I                                                                                                    (55 de puncte) 

A. Încercuiți litera din fața variantei considerate a fi răspunsul corect la ceințele de mai jos: 

        (2x10 puncte=20puncte) 

 

1. Scopul creșterii animalelor domestice este pentru: 

a. Obținerea de bunuri alimentare și nealimentare, pentru muncă, turism și competiții; 

b. Obținere de bunuri alimentare și nealimentare; 

c. muncă; 

d. turism și competiții. 

2. Factorii care influențează creșterea animalelor sunt: 

a. Umiditate, aer, temperatură; 

b. Aer, temperatură, precipitații; 

c. Temperatură, aer, umiditate, precipitații; 

d. Temperatură, umiditate, precipitații. 

B. Stabiliți corespondența între datele prezentate în coloanele de mai jos prin înscrierea 

literelor în spațiul din fața cifrelor.  (3x5 puncte=15puncte) 

------ 1. Mangalița       a. Carne 

------- 2. Landrace       b. Grăsime 

------- 3. Bazna       c. Lapte 

d.mixtă 

 

C. Citiți cu atenție afirmații de mai jos. În cazul în care apreciați că afirmația este adevărată 

încercuiți litera A, dacă apreciați că informația este falsă, încercuiți litera F. (4x5 

puncte=20puncte) 
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A/F  1. Precipitațiile afectează sănătatea animalelor. 

A/F   2. Tehnologia creșterii animalelor domestice cuprinde îngrijirea și creșterea plantelor. 

A/F   3. Apicultura(stupăritul) este ramura zootehniei care se ocupă cu creșterea și exploatarea albinelor 

în scopul obținerii de produse apicole. 

A/F   4. Piscicultorii se ocupă de creșterea peștilor în ape naturale sau bazine artificiale. 

PARTEA II                                                                                                    (35 de puncte) 

Creșterea păsărilor de curte reprezintă o îndeletnicire extrem de utilă. Analizați comparativ sistemul 

tradițional de creștere a păsărilor de curte și sistemul de creștere a acestora în fermele avicole. 
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FIŞA DE LUCRU 

Producerea energiei electrice 

Stănescu Alina-Nicoleta 

Liceul Teoretic William Shakespeare Timișoara, Timiș 

 

 

 

 Completaţi spaţiile libere :  

 

1. Prin ce este transportată apa din lacul de acumulare la turbinele hidraulice?  

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

2.  În ce fel de energie este transformată energia cinetică şi potenţială a apei?   

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

3. Enumeraţi 2 centrale ce folosesc energia apei  ......................................................... 

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

4. Enumeraţi 3 centrale ce folosesc energia apei calde ................................................ 

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

5.  Enumeraţi 2 forme de energie .................................................................................. 

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

6. Denumiţi elementele generatorului  electric.............................................................. 

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

7.Ce denumire are centrala care utilizează energia apei provenite din flux şi reflux?   

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

8. Numiţi 2 surse de energie...................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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„Meşterul Geppeto îşi dorea tare mult un copil. A luat un 

trunchi de lemn şi a făcut din el un băieţel pe care l-a numit 

Pinocchio. 

Geppeto dorea ca fiul său să meargă la şcoală. I-a 

cumpărat acestuia un abecedar. 

Pinocchio nu a ţinut seama de sfaturile tatălui său. El a 

vândut abecedarul şi a intrat la circ.  

Din acea zi a avut parte de o mulţime de necazuri.” 

                                       ( Carlo Collodi – Pinocchio ) 

TEST DE EVALUARE –clasa a II-a 

 
Prof.înv.primar Subțire Doinița Sofica Ramona 

Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj 

1. Citeşte textul: 

 

  

 

 

 

 

2. Completează: 

• Titlul textului este   _________________________________ . 

• Autorul textului este _________________________________ . 

• Textul are ______________ alineate. 

• Prima propoziţie este formată din   ________________ cuvinte. 

• Ultimul cuvânt din text este format din   _____________  silabe. 

 

3. Răspunde la următoarele întrebări: 

 

• Din ce l-a făcut Geppeto pe Pinocchio? 

 

• Ce i-a cumpărat Geppeto lui Pinocchio? 

 

• Unde a mers Pinocchio după ce a vândut abecedarul? 
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4. Alcătuieşte trei propoziţii cu ajutorul cuvântului „şcoală”, la sfârşitul cărora să fie punct, 

semnul întrebării şi semnul exclamării. 

 

 

 

5. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru: 

fuge  - _____________                            zăpadă - _______________ 

moşneag - _____________                     prieten - _______________ 

ramură - ______________                      copac - _________________ 

zgomot - ______________                      spune - _______________ 

 

6. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: 

alb - ________________                         lumină - ________________ 

zgomot - _____________                         multe - _________________ 

soseşte - _____________                           aproape - _______________ 

vechi - ______________                           prieten - ________________ 

 

7. Completează semnele de punctuație potrivite: 

 Maria şi Alin vin spre şcoală      Alin o ȋntreabă 

 Ti-ai adus echipamentul de sport 

 Da      Mi-am pus ȋn rucsac       tenişi      tricou     fructe      sticla cu apă  
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8. Dictare 
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Fișă de lucru – Timbrul vocal și instrumental – clasa a V-a 

Prof. Chiș Lavinia-Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Marca 

 

 1. Completați harta conceptuală de mai jos cu noțiunile cunoscute despre timbrul vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Clasificați următoarele instrumente muzicale în funcție de categoria din care fac parte 

(vioară, drâmbă, solz de pește, saxofon, fluier, tulnic, tobă, cinel, chitară, țambal, contrabas, orgă 

electronică, trompetă, nai, frunză, tubă, violoncel, harpă, pian, darabană, tamburină, caval, chitară 

electronică, violă, trombon, cobză, xilofon, dairea, mandolină) și completați tabelul de mai jos.  

In
stru

m
en

te 

id
io

fo
n

e 

P
seu

d
o
 

in
stru

m
en

te
 

In
stru

m
en

te d
e 

su
fla

t d
in

 lem
n

 

In
stru

m
en

te d
e 

su
fla

t d
in

 

a
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m
ă
 

In
stru

m
en

te cu
 

co
a
rd

e și a
rcu

ș 

In
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m
en

te cu
 

co
a
rd

e lo
v
ite

 

In
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m
en

te cu
 

co
a
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e ciu
p

ite
 

In
stru
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te d
e 

p
ercu

ție
 

In
stru

m
en

te 

electro
n

ice
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 3. Lucrați în grupe de câte 3-4 elevi și imaginați-vă o poveste ale cărei personaje să fie 

instrumente muzicale. Redați povestea în benzi desenate. Acestea pot fi realizate direct pe o foaie albă 

cu ajutorul creioanelor colorate, a acuarelelor sau a cariocilor sau pot fi realizate în diferite aplicații 

grafice precum Paint, Paint 3D, Photoshop, etc. Încărcați apoi desenele în aplicația Padlet și trasați 

legăturile necesare între acestea. Prezentați povestea în fața clasei. 

 4. Vizionați și audiați materialul de la adresa următoare și discutați despre instrumentul pe care 

l-ați văzut și auzit, pe nume theremin, încercând să vă dați seama de principiul de funcționare al 

acestuia:  

https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w&ab_channel=KaticaIll%C3%A9nyi.  

 Ce alte instrumente ciudate cunoașteți? Cum funcționează ele? Căutați pe internet alte exemple 

de astfel de instrumente. 

 5. Audiați un colaj alcătuit din fragmente aparținând pieselor: Felicia Filip (și IRIS) – „De vei 

pleca”, Corul de copii Bravissimo – „Ana Lugojeana”, Placido Domingo – „Granada”,  Corul 

Academic Radio – „Iac-așa”, David Gouldson – „Old man river”, José Carreras, Plácido Domingo și 

Luciano Pavarotti - "Libiamo ne' lieti calici" (Traviata) și Elina Garanca, Anna Netrebko – „Duetul 

florilor” (Lakmé), apoi completați tabelul de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w&ab_channel=KaticaIll%C3%A9nyi
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Test de evaluare – clasa a V-a 

Prof. Chiș Lavinia-Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Marca 

 

 1. Căutați și găsiți în careul de mai jos cuvintele care au legătură cu timbrul vocal, dar fiți atenți 

căci totul este întors pe dos! 

 

 

 

 

 

 

 2. Recunoașteți tipurile de formații instrumentale din imaginile de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

     ________________          ____________           ________________       ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

          ______________________                 ______________                  _________________ 

    

 3. Rezolvați următoarele sarcini de lucru legate notația semnelor de repetiție și a voltelor: 

a) Descrie cum se cântă voltele; 

b) Compară legato-ul de expresie cu legato-ul de prelungire; 

c) Asociază termenul da capo cu semnul de repetiție corect; 
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d) Analizează cântecul de la exercițiul 4 din punct de vedere al repetițiilor; 

e) Aplică cele învățate despre volte în interpretarea cântecului Morărița; 

f) Argumentează necesitatea semnelor de repetiție în muzică; 

 4. Ordonați descrescător pe o axă a intensității nuanțele cunoscute. 

 

 

 5. Norișorul Puf a vrut să învețe termenii de mișcare. Din neatenție s-a lovit de un alt norișor și a 

amestecat ordinea corectă a termenilor. Acum stă să tune și să fulgere de supărare. Ajutați-l să se calmeze 

aranjând termenii în ordine crescătoare pe o axă a mișcărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

+ - 

Tempo (Agogică) 

-  + 
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Test de evaluare – clasa a V-a - BAREM 

 

 1. Căutați și găsiți în careul de mai jos cuvintele care au legătură cu timbrul vocal, dar fiți atenți 

căci totul este întors pe dos! (12 x 2 p) = 24 p 

U O L O S W O Z U Y N 

I C L T H A I Q R M O 

D K N L I N R O N E T 

E B D A F A T E U D I 

M T W V A R G Y N Q R 

C U T R I P I H Q Z A 

A C I O Y O V M S A B 

N A R P O S O Z Z E M 
 

 2. Recunoașteți tipurile de formații instrumentale din imaginile de mai jos. (7 x 2 p) = 14 p 

 

 

 

 

 

 

     orchestră simfonică                  fanfară                             taraf                       cvartet de coarde 

 

 

 

 

 

 

 

                   orchestră populară                formație de muzică ușoară                 formație de jazz 

 

 3. Rezolvați următoarele sarcini de lucru legate notația semnelor de repetiție și a voltelor:  

(5 x 4 p) = 20 p 

a) Descrie cum se cântă voltele; 
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- La prima execuție a cântecului se cântă la final prima volta, iar la repetarea fragmentului se sare peste 

prima volta și se cântă sunetele din secunda volta. 

b) Compară legato-ul de expresie cu legato-ul de prelungire; 

- legato de prelungire unește sunete de aceeași înălțime prelungind durata, iar legato de expresie leagă 

mai multe sunete de înălțimi diferite. 

 

 

c) Asociază termenul da capo cu semnul de repetiție corect; 

d) Aplică cele învățate despre volte în interpretarea cântecului Morărița; 

- se punctează interpretarea cântecului menționat 

e) Argumentează necesitatea semnelor de repetiție în muzică; 

- ex: ușurarea scrierii muzicale, limita de întindere a scrierii muzicale, amintire a repetării unor 

fragmente, etc. 

 4. Ordonați descrescător pe o axă a intensității nuanțele cunoscute. 12 p 

 

 

 5. Norișorul Puf a vrut să învețe termenii de mișcare. Din neatenție s-a lovit de un alt norișor și a 

amestecat ordinea corectă a termenilor. Acum stă să tune și să fulgere de supărare. Ajutați-l să se calmeze 

aranjând termenii în ordine crescătoare pe o axă a mișcărilor. 12 p 
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Punctaj 

Exercițiul 1 2 3 4 5 Oficiu Total 

Punctaj 24 p 14 p 20 p 10 p 12 p 20 p 100 p 

 

Descriptori de performanță 

Punctajul Nivel de performanță - remedieri 

20 p – 44 p - INSUFICIENT Scăzut – necesită remediere 

45 p – 70 p - SUFICIENT Mediu – necesită unele intervenții de remediere 

70 p – 84 p - BINE Bun – se vor relua acele noțiuni care nu au fost înțelese 

85 p – 100 p – FOARTE BINE Foarte bun – nu necesită remediere 
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„Iona” de Marin Sorescu 

Fişă de lucru 

Prof. Karin Zall 

Colegiul de Științe ale Naturii “Emil Racoviță” Brașov 

 

 

1. Citeşte textul următor, pentru a putea rezolva cerinţele: 

TABLOUL I 

 Scena  e împărţită în două. Jumătate din ea reprezintă o burtă imensă de peşte. Cealaltă jumătate 

– apa, nişte cercuri făcute cu creta. Iona stă în gura peştelui, nepăsător, cu năvodul aruncat peste 

cercurile de cretă. E întors cu spatele spre întunecimea din fundul gurii peştelui uriaş. Lâgnă el, un 

mic acvariu, în care dau veseli din coadă câţiva peştişori. 

- Acum încep să... 

- Parcă aud poc, poc, tronc, poc, în năvod. 

- Bolovani, nu alta. 

- Că avem o mare bogată. 

- Ce mare bogată avem! 

- Cred că nu mai au mult. 

- Nici o grijă. (Strigă.). Iona! 

- (Răguşit.) Iona! 

- (Mai răguşit.) Iona! 

- Nimic. 

- Pustietate. 

- Pustietatea măcar ar trebui să-mi răspundă: ecoul. 

- (Băgând de seamă că n-are ecou.)Ei, dar ecoul? 

- (Mai strigă o dată, să verifice bănuiala.) Io...(Aşteaptă.) ...na... (Aşteaptă.) 

- (Frecându-şi mâinile a pagubă). Gata şi cu ecoul meu... 

- Nu mai e, s-a isprăvit. 

- S-a dus şi ăsta. 

- Semn rău. [...] 

- (Strigă.) Ionaa! 
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a. Identifică două trăsături ale teatrului modern. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

b. Numeşte tema principală a piesei, pornind de la fragmentul dat. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

c.  Comentează, în 30-50 de cuvinte, tema operei, pornind de la una dintre afirmnaţiile de mai 

jos:  

 „Solitudinea m-a înghiţit ca o balenă”. ( Friedrich Nietzsche) 

„Când eşti prea mult singur, te înstrăinezi şi de tine însuţi. Te regăseşti devenindu-ţi familiar, când 

eşti cu alţii”. ( Lucian Blaga) 

„A fi singur înseamnă a te învăţa cu moartea”. (Louis- Ferdinand Céline) 

„Omul singuraetec, în muţenia lui vede şi simte lucrurile în acelaşi timp mai şters, dar şi mai 

pătrunzător decât cel ce trăieşte în mijlocul mulţimii.[...] Singurătatea dă naştere originalităţii, 

frumuseţii îndrăzneţe şi stranii, creează poezia. Dar în acelaşi timp generează absurdul, falsul, 

disproporţionalul şi nepermisul”. (Thomas Mann) 

       „Singuratatea e otrava al carei antidot e conversaţia” (Stefano Guazzo) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2.Lucrează în perechi! 

Viziunea despre lume în această piesă de teatru este constituită  dintr-o îmbinare de motive şi 

simboluri. Notează în spaţiul punctat din faţa fiecărui motiv sau simbol din coloana A, litera 

corespunzătoare semnificaţiei sale, din coloana B. 
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A B 

…………….1.marea a.falsa libertate, precum cea a lui Iona 

…………….2 acvariul b.simbol al căutării 

…………….3.acţiunea de a pescui 
c.scindarea personajului, existenţa dublului, 

a unui alter-ego 

…………….4.pierderea ecoului d.simbolul creştinului 

…………… 5.banca pe care eroul doreşte 

s-o construiască în mijlocul mării 

e.drumul printre capcanele existenţei 

 

………… …6.infinitatea de ochi din 

pântecele chitului 

f.pericolul permanent care îl pândeşte pe 

erou 

……………7.motivul labirintului 
g.libertatea, aspiraţia spre un orizont 

nelimitat 

……………8. moara de vânt 
h.simbolul stabilităţii, al siguranţei. 

 

……………9.solicitarea, în scrisoarea 

adresată mamei, mai multor naşteri 

“succesive”  

i. idealul, căutarea absolutului 

 

……………10. aşteptarea peştelui fabulos j.ciclicitatea existenţei, reîncarnarea 

………..….11. motivul gemenilor şi motivul 

ochilor              

k. autoiluzionarea eroului, zădărnicia luptei  

cu destinul 

……… …12.  peştele l. simbol al înstrăinării de sine 

 

 

3. Deznodământul piesei, gestul sinuciderii, trebuie interpretat în cheie simbolică. 

Ce crezi despre sinucidere? 

act de curaj +                                                                                    -   act de laşitate 

- puterea de a-ţi conduce destinul                                             - fuga de probleme 

- înfrângerea tuturor temerilor                                                  - nemulţumire cu viaţa ta 

- rezolvarea demnă a unei situaţii-limită                                  - incapacitatea de a lupta 
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- puterea de a te ridica singur de la masa vieţii                         -revolta faţă de Dumnezeu 

                                                                                                   -cea mai uşoară soluţie 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, replica din finalul piesei (“Razbim noi 

cumva la lumină.”), pornind de la următoarea afirmaţie: 

Nicolae Manolescu, Triumful lui Iona  “Gestul final al eroului nu e o sinucidere ( 

fiindcă el nu se dă bătut: întoarcerea cuţitului împotrivă-şi trebuie interpretată simbolic!), ci 

o salvare. Singura salvare – care înseamnă că lupta continuă şi după ce condiţia tragică a fost 

asumată. Sinucidere ar fi fost asumarea eşecului. Cum să nu se vadă cât de imensă, de 

copleşitoare, ca o iluminare născută din miezul fiinţei, este bucuria cu care Iona îşi spune 

cele din urmă cuvinte de încurajare, înainte de a înfrunta, încă o dată, destinul ? “Gata, Iona 

? (Işi spintecă burta). Răzbim noi cumva la lumină”. Adevărata măreţie a lui Iona este de a 

fi luat cunoştinţă de sine, de forţa sa: de aici înainte, el va putea fi ucis, dar nu înfrânt”. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

4.Reţine! Literatura română şi literatura universală 

 Personajul lui Marin Sorescu a fost comparat cu personajul Gregor Samsa, din nuvela 

“Metamorfoza” de Franz Kafka. Despre acest personaj, criticul literar Gabriel Liiceanu  
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Temă 

pentru portofoliu: Citeşte nuvela “Metamorfoza” de Franz Kafka şi realizează în minimum 200 de 

cuvinte o paralelă între modul în care percep singurătatea personajele principale ale celor două opera 

literare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

spunea: “Care este suprema grozăvie pe 

care poate s-o păţească un om? Este să 

cadă într-o nenorocire, să îşi imagineze 

că este sprijinit de cei din jurul lui, că 

este susţinut, că nu e singur pe lume şi 

că el va ieşi până la urmă la liman cu 

ajutorul celorlalţi; or povestea din 

“Metamorfoza” este povestea părăsirii 

treptate. Pas cu pas, bietul om simte că 

oamenii în care a pus cea mai mare miză 

afectivă sunt cei care îl părăsesc.” 

   “Metamorfoza” este, înainte de toate, 

povestea unui om care se vede 

abandonat de semenii săi. Orice nouă 

încercare de revenire este exclusă.  Se 

regăseşte aici o constantă a tematicii lui 

Kafka: absenţa sensului vieţii. 

  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 

 

591 
 

Fişă de evaluare continuă 
 

        Prof. Karin Zall 

      Colegiul de Științe ale Naturii “Emil Racoviță” Brașov 

 

 

 

1.Notează cu adevărat sau fals (A/F) următoarele afirmaţii: 

 a. “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este un roman subiectiv 

 b. Întotdeauna autorul este şi naratorul unei opera epice 

 c. “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”este un roman care aparţine Epocii 

Marilor Clasici    

         15 p. 

2.Scrie în spaţiul punctat din faţa fiecărui fragment din coloana A litera corespunzătoare personajului 

căruia îi aparţine afirmaţia din coloana B. 

A B 

…………….1.”Nu aşteptam decât să 

izbucnesc” 

…………….2 “Cu Kant ăla al dumitale şi 

cu Schopenhauer nu faci în afaceri nicio 

brânză. Eu sunt mai deştept ca ei, când e 

vorba de parale. ” 

 

a.Gheoghidiu 

b.Ela  

c.Tache 

d.Oprişan 

 

         10 p. 

3.Care a fost titlul iniţial al romanului “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”? 

a.”Despre dragoste şi război” 

b.”Proces-verbal de dragoste şi de război” 

c.”Ela şi Ştefan” 

 

         5 p. 

4.În ce tipologie puteţi încadra personajul Ştefan Gheorghidiu din romanul “Ultima noapte de 

dragoste, întâia noapte de război”? 

 

         15 p. 

5. Completează afirmaţia: “Caracterizarea directă a lui Ştefan Gheorghidiu se realizează 

.............................................................................................................................................” 
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         15 p. 

6.Comentează în maximum 6 rânduri următorul fragment: 

 

„Mă chinuiam lăuntric ca să par vesel şi eu mă simţeam imbecil, ridicol şi naiv, dar nu puteam 

suporta prea mult minciuna şi ochii îmi deveneau, de la ei, trişti.” 

 

         30 p. 

 

 

Oficiu: 10 p. 

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

1. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri corecte:  

a. A 

b. F 

c. F 

 

2.  Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri corecte:  

                  a.  1 

       b.  3 

 

3.   Se acordă 5 puncte pentru următotul răspuns corect:  

            3. b 

 

4.  Punctajul se acordă astfel: 

      - se acordă 15 p. pentru încadrarea personajului în tipologia intelectualului inadaptat. 

       - se acordă 5 p. pentru încadrarea personajului în tipologia intelectualului (răspuns 

incomplet). 

 

5. Punctajul se acordă astfel: 

       - se acordă 15 p. pentru numirea celor trei modalităţi de caracterizare directă: de 

narator, de alte personaje, autocaracterizare. 

            - se acordă 10 p. pentru numirea a două din cele trei modalităţi de caracterizare 

directă. 

      -  se acordă 5 p. pentru numirea unei modalităţi de caracterizare directă. 

 

6. Conţinut: 20 p. 

        - identificarea personajului căruia îi aparţine replica  2 p. 

        - încadrarea personajului în operă 2 p. 
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             - identificarea trăirilor personajului; se va puncta diferenţiat astfel: susţinere 

adecvată şi nuanţată 16 p. susţinere adecvată 8 p. simplă enumerare a trăirilor personajului 

4 p. 

    Redactare: 10 p. care se vor acorda astfel : 

- organizarea ideilor în scris:  2 puncte 

• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins  şi încheiere, în care construcţia 

paragrafelor subliniazăideile în succesiune logică– 2 p. 

• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu 

subliniază ideile în succesiune logică– 1 p. 

• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 0 p.    

- abilităţi de analiză şi de argumentare  2 puncte 

• relaţie adecvată idee-argument, utilizare de argumente convingătoare  şi pertinente, pe baza 

operelor literare alese spre exemplificare, formulare de judecăţi de valoare – 2 p.  

• relaţie parţial adecvatăîntre idee  şi argument,  utilizare de argumente insuficient de 

convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante  – 1 p. 

• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 0 p.  

- integrarea adecvatăa conceptelor de teorie literară specifice  2 puncte  

- utilizarea limbii literare  1 punct 

• stil  şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului, 

sintaxă adecvată – 1 p.  

• vocabular restrâns, monoton – 0 p.  

- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie (0-1 erori – 2 p.; 2-3 erori 

– 1 p.; 4 sau mai multe erori – 0 p.)    

- respectarea precizării privind numărul de rânduri  1 punct 
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Prof. LAZĂR NATALIA 

Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice 

Clasa  a VII-a 

                                                       FIŞĂ DE LUCRU  - classroom 

                                                           Produse tradiţionale 

 

Completați fișa de lucru ,  folosind modelul prezentat. 

1. Portul traditional românesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 1. Port tradiţional 

 

Prezentaţi pe scurt portul tradiţional romănesc  care 

provine dintr-o zonă geografică la alegere. 

- Zona geografică din care face parte 

- Piesele componente ale portului prezentat 

- Detaliaţi pe o coală de hârtie de matematică 

un model tradiţional românesc şi ataşaţi foto 

 

Fig. 2 Detaliul model traditional extras pe 

hârtie 

2. Colecţie de produse tradiţionale personale.  

Pentru completarea fişei de lucru, fotografiaţi colecţia de produse personale alături de 

manualul ETAP, caietul şi portofoliul personal. 

Vase din lut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ie 

 

 

 

 
Bibliografie – Manualul de Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a , editura CDPress. 
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Fișă de lucru 

TEHNOLOGII DE PREPARARE A  HRANEI 

Prof. Lazăr Natalia 

Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice 

Clasa a V-a 

 

 

Metode de preparare 

A. Preparare la rece (fără foc) – salate, supe, sandwich, tartine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Preparare la cald ( termică) 

- Fierbere 

- Coacere 

- Inabuşire 

- Frigere 

- Prăjire 

TEMĂ – aplicaţie practică   

Prepară un produs culinar preferat (desert, fel principal, supă sau ciorbă, aperitiv ). Poţi să prepari 

singur sau însoţit de un adult. Timp de lucru 1 săptămână. Nu uita să faci fotografii pentru cele 3 

etape cuprinse în fişa de lucru. 

Spor la gătit ! 

FIŞĂ DE LUCRU ,, Preparatul  culinar preferat ,, 

                                        

Denumirea produsului  

 

Etapa 1 

Operaţii de pregătire (ce foloseşti)  

FOTO 1 …………….. 

Enumeră ingredientele folosite şi  

vasele, aparatele, instrumentele 

folosite. 
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Etapa 2  

Operaţii de prelucrare (cum  prepari ) 

FOTO 2 ……………… 

        Mod de preparare 

Etape 3 

Operaţii de finisare (cum ornezi) 

FOTO 3 ……………. 

        Ornarea  produsului  

 

 

                         FIŞĂ DE LUCRU ,, Preparatul  culinar preferat ,, (model) 

 

Denumirea produsului Clatite americane 

 

1.Operaţii de pregătire (ce foloseşti)  

 
 

• Ingrediente, 400 de grame de faina, 500 de ml de 

lapte, un ou, o lingura de bicarbonat de sodiu, o 

lingurita de esenta de vanilie, 3 lingurite de praf 

de copt, 3 linguri de unt, sare, dulceaţă, frisca, 

sirop de artar 

Aparate, vase, ustensile, Mixer, bol, polonic, 

mixer,tigaie 

•  

2.Operaţii de prelucrare (cum  prepari ) 

 

 

Mod de preparare: 

• Se adauga faina, zaharul, sarea, bicarbonatul de 

sodiu si praful de copt intr-un bol incapator. 

Se amesteca rapid si usor compozitia cu un mixer. 

• Odata ce aluatul este omogen,se  adauga untul si 

amesteca din nou. 

• Se lasa tigaia sa se incinga la foc mic si topeste 

putin unt. 

• Se adauga compozitia pentru clatite in tigaie. 

Atunci cand apar bule la suprafata,  clatitele se 

intorc. 

3.Operaţii de finisare (cum ornezi)  Se pun pe farfurie cateva clatite una peste 

cealalta, se  toarna  sirop de artar, se adauga  

fructe, dulceata  etc. 
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Bibliografie – Manualul de Educație tehnologică și aplicații practice clasa a V-a , editura CDPress 
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Prof. LAZĂR NATALIA 

Disciplina Educație tehnologică 

Clasa a VII-a                               

 

                                                                          FIŞĂ DE LUCRU 

 

Tema -  Vestimentaţie 

pentru  spectacolul de balet 

 

Realizaţi un colaj folosind tehnica decupajului în care să prezentaţi vestimentaţia 

pentru un spectacol de balet. 

Tehnica de lucru  Colaj – Decupaj 

 

Materiale  şi instrumente 

necesare  
- coală de desen format A4 pentru realizarea colajului 

- fotografii din reviste,  hartie de impachetat, ambalaje, felicitari, foi de 

hârtie care urmează să le reciclezi, foi de ziar vechi, etc, şesături , 

sfoară, aţă 

- foarfece 

- lipici 

- suport de lemn pentru tăiat 

Exemple   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografie  

– Manual de Educație tehnologică și aplicații practice, editura CDPRESS 
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FISĂ DE LUCRU - RELIGIE ORTODOXĂ 

CLASA a-II-a 

Prof. Marin Soltănica Tănțica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia Conachi 

 

1. Formează cuvinte cu silabele următoare, transcrie cuvintele obținute, apoi ordonează-le 

corespunzător pentru a forma o propoziție corectă. 

 

 

 

 

 

2. Scrie câte un element creat de Dumnezeu care începe cu litera indicată. 

C 

R 

E 

A 

T 

I 

E 

 

3. Rescrie cuvintele subliniate pentru a afla ce face Andrei în fiecare zi de Duminică. 

 

Este cimănidu. Andrei e trezit de mama. Face o sfântă curce, se spală pe față și se îmbracă cu 

hainuțe curate pregătite de cu seara. Tata îl strigă. Deja mama și sora sa, Ilinca, se află în mașină. Cu 

toții merg la seăribic. Acolo este rinpătele Ioan, culovniduh familiei.  

Jubsal a fost minunată. Cu toții s-au părimtășit. La sfârșit, după ce au fost uimițir, au luat 

ranăfua.  

 

cre a 

lu 
ne zeu 

în 

Dum 

zi 

S-a at mea șa 

se 

tă 

vă 

le 

zu 
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4. Caută în careul următor nume de animale, păsări și animale marine, colorând casetele 

respective cu trei culori diferite. 

 

C I Z I M B R U P E S C Ă R U Ș 

E L E F A N T R R A Ț Ă E M U R 

R E B O A R A S E L R I A N U A 

B U R S U C A G P E U M A R A N 

V L A J E C U I E B T R U M N D 

U E E V L S N R L A U Z A S D U 

L M L T N P D A I D L J O P D N 

P U A I P N B F T A I P O N K I 

E R N Z A C V A A V U L T U R C 

V E V E R I T A C O T O F A N A 

C A R A C A T I T A B A L E N A 

R E C H I N H A M S I E C M I S 

O S A L A U C R A P B U R E S C 

C A R M I J B L C R A C A R E R 

O R A S I T R E C O N S B L T U 

D D S T C A Z I U T T O C U R M 

I I B X V I Z T Y C O M E C U B 

L N I A S Q U P E O N N G I R I 

P A S T R A V M E D U Z A U E E 

 

 

EXERCIȚIU – PROFETUL ILIE 
 

 
https://learningapps.org/display?v=pxczraxak21 
 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pxczraxak21
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                                          SUBIECTE CONCURS MATEMATICĂ– CLASA I 

                                                                           Prof. Înv. Primar:Nițescu Alina 

                                               Școala Gimn. ,,Mihai Eminescu,, Pitești- Argeș 

SUBIECTUL I - 35 PUNCTE 

1) Suma dintre succesorul și predecesorul numărului 6 este :   

a) 8   b)  10   c)  12   d)  14 

 

2) Un măr cântărește cât 3 prune. 3 mere cântăresc cât :   

a) 6 prune   b)  7 prune   c) 8 prune   d)  9 prune 

 

3) Suma a trei numere naturale consecutive, primul fiind cel mai mic  număr natural impar este: 

a) 4     b)  5   c)  11     d)  6 

      4) Șirul compus numai din numere impare este : 

a) 2, 3, 5, 11 

b) 7, 9, 11, 13 

c) 9, 10, 11, 15 

d) 7, 9, 12, 14 

 

5) Dacă ieri a fost miercuri, ce zi va fi poimâine? 

a) joi        b) vineri         c) sâmbătă        d) marți 

 

SUBIECTUL II - 35 PUNCTE 

 

     1)  Între 11 și 18 sunt  ...... numere pare.      

     2)  Pe douǎ rămurele erau 10 vrăbii. De pe prima ramură au zburat 2 vrăbii pe gard, iar de pe a 

doua ramură au venit pe prima ramură 3 vrăbii. Acum, pe cele douǎ rǎmurele sunt ..... vrǎbii. 

 

3) Avem un șir de numere : 

-primul număr este 11. 

-fiecare număr este cu 2 mai mare decât cel de dinaintea sa.  

- pe locul 4 se află numărul .........  
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4)  În curtea bunicilor sunt douǎ pisici, o rațǎ și trei curci, care au în total  ........... picioare. 

 

5) Suma a trei numere consecutive pare, dintre care primul este egal cu 4, 

 este .... . 

SUBIECTUL III - 20 PUNCTE 

   1)  Cel mai mic număr natural de două cifre cu cifra unităților 5 se adună cu numărul 5. Ce număr 

ai obținut? 

 

    2)  Care este vârsta Anei, dacǎ numǎrul anilor este un numǎr cuprins între 15 și 25 cu suma 

cifrelor 3? 

 

BAREM 

OFICIU- 10 puncte 

SUBIECTUL I - 35 PUNCTE 

1. (7 puncte) c) 

2. (7 puncte) d) 

3. (7 puncte) d) 

4. (7 puncte) b) 

5. (7 puncte) c) 

 

SUBIECTUL II - 35 PUNCTE 

1. (7 puncte) 3) 

2. (7 puncte) 8) 

3. (7 puncte) 17) 

4. (7 puncte) 16) 

5. (7 puncte) 18) 

SUBIECTUL III - 20 PUNCTE   

         1. (10 puncte) 20) 

         2. (10 puncte) 21 
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FIȘĂ DE LUCRU  - OPERAȚII CU NUMERE ZECIMALE – CLASA A V-A 

Prof. Ghiță Vasilica Traiana Colegiul Național „Iosif Vulcan” - Oradea 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 
Calculaţi: a) 4,5−,0,,1-2.:0,2+0,,2-3.:0,,5-2.. b) 3,8−,2⋅0,,3-2.+0,2⋅0,3. 

 
a = 17,2 

 

x + a  = 24,12 
x = ……….. 
 

Puterea a doua a lui a este 

……………………………………. 

 

Rezultatul împărţirii numărului 

7,16 la  a este…................... 

 

Maria are 90 lei.  

• Câte caiete care au preţul a lei 

poate cumpăra?   

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

• Câţi lei îi mai rămân după ce 

cumpără caietele? 

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

 

  

Micşorând de 10 ori a 

obţinem ……....................... 

 

10,2 + 4  a =…………… 

 

Numărul cu 33,9  mai mare decât a 

este ………...................................... 

 

Numărul cu 12, 6  mai mic 

decât a este ………….......... 

 

Dintre a şi 17,52 mai mare este 

……………............................... 

 

Transformând numărul a în fracţie 

ordinară ireductibilă obţinem ............ 

Mărind de 100 de ori numărul a 

obţinem …................................ 

 

Media aritmetică dintre a şi 12,4 este 

numărul ………….................... 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Disciplina Geografie 

Clasa a XI-a 

Profesor : Nenea Ionelia Madalina 

Colegiul National ,, Elena Cuza”,Bucuresti 

 

Numele şi prenumele elevului....................................................... 

Data susţinerii testului........................................... 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

PARTEA I                                                                                           ( 45 de puncte) 

 

A. Pe harta de mai jos este reprezentată Harta politică a Europei. Precizati: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. numele  statelor  membre ale U.E notate pe hartă cu litere de la A , B, C, D.          4 puncte 

2. numele  capitalelor  statelor  membre ale U.E notate cu litere E, F, G, H.               4 puncte 

3. numele a două  state  membre ale U.E care au  ieşire la Marea Baltică.                  2 puncte 
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B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmaţiile de mai jos: 

1. Când natalitatea este mai mică decât mortalitatea, numărul populaţiei:      

 a. scade;  b. creşte lent;  c. creşte rapid;  d. stagnează;                                        5 

puncte            

2. Sectorul primar de activitate cuprinde populaţia ocupată în: 

 a. construcţii   b. industrie          c. servicii                  d. agricultură                                      5 

puncte 

3.  Cambridge este un oraş cu funcţie : 

 a. culturală b. industrială c. administrativă  d. minieră                                                 5 

puncte 

4.  După forma de guvernămant, Arabia Saudită este: 

 a. republică b. monarhie absolută c. monarhie constituţională d.monarhie-parlamentară. 

5 puncte 

5. În Arhipelagul  Indonezian este prezent mediul de viaţă: 

 a. ecuatorial b. deşertic     c. mediteranean   d. prepolar                                                 5 

puncte 

6. Cel mai populat megalopolis din America de Sud este Megalopolisul:  

             a. Boswash     b. Tokaido      c. Brazilian     d. Marilor Lacuri                                                    5 

puncte 

7.Locuitorii din Nordul Scandinaviei se numesc: 

             a. eschimoşi        b. ruşi          c. iacuţi           d.laponi                                                                 5 

puncte 

 

PARTEA a II-a                                                                                                            ( 45 de puncte) 

 

1.În anul 2002, în Romania s-au înregistrat 210.529 de născuţi vii, 269.666 decese, în timp ce 

populaţia totală a ţării era de 21.794.793 de locuitori. Calculaţi bilanţul natural în valoare absolută şi 

în promile. 

                                                                                                                                                                

20 puncte 

2. Precizaţi: 

a. 2 factori care determină creşterea populaţiei urbane. 
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b. 3 ţări cu graniţe perforate.  

c. 4 funcţii ale spaţiilor verzi într-un oraş.                                                                                               

9 puncte 

  

3. Explicaţi frecvenţa redusă a populaţiei în mediul montan, aducând 4 argumente.                              

6 puncte 

 

4. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în trei state ale Uniunii 

Europene, la nivelul anului 2006. 

 

Statul Energie 

nucleară 

(%) 

Hidroenergie 

(%) 

Cărbune 

(%) 

Gaze 

naturale (%) 

Petrol 

(%) 

Energie 

alternativă 

(%) 

România 9 30 40 15 5 1 

Franţa  40 2 6 13 35 4 

Germania 13 1 24 21 40 1 

 

Precizaţi: 

1. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două state din 

tabel; 

2. o sursă de energie pe care Germania o valorifică mai mult, comparativ cu celelalte două state din 

tabel; 

3. ponderea energiei electrice obţinută, în total, prin valorificarea combustibilor fosili în Franţa.   

4. precizaţi un avantaj şi un dezavantaj al producerii hidroenergiei compartiv cu alte modalităţi de 

obţinere a energiei electrice. 

 

 

                                                                                                                                                                  

10 puncte
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       _________________________________________  

 ________________ 

                   (Numele și prenumele)                       (Data) 

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ  

Matematică 

CLASA a III-a  

Unitatea de învățare „Probleme care se rezolvă prin metoda grafică” 

 
 

Prof. Înv.primar: Mocanu Ionela-Mariana 

Şcoala Gimnazială”Mihu Dragomir”,Brăila 

 

1.   Reprezentaţi grafic următoarele relaţii: 

➢  a este dublul lui b 

 

 

 

 

 

➢ a este cu 5 mai mare decât b 

 

 

 

 

 

 

➢ b este un sfert din a 

 

 

 

 

 2. Radu a cumpărat o carte și un stilou care  au costat împreună 98 lei. Știind că stiloul  a costat cu 28 

lei mai mult decât cartea, aflați câți lei a costat  cartea și cât a costat stiloul. 

          

Reprezentare grafică                                                                     Rezolvare: 

 

 

 

 

 

                                                                                         

R:………………. 

3.Ionel  are de  4  ori  mai  puţine  timbre  decât  Ana.  Împreună au 90  timbre. Câte  timbre  are  

fiecare? 
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Reprezentare grafică                                                                     Rezolvare: 

  

 

 

 

 

 

    

                                                                                   R:………………. 

 

4.Suma a trei numere consecutive pare este 96. Află numerele. 

Reprezentare grafică                                                                     Rezolvare: 

  

 

 

 

 

    

                                                                                     

                                                                                                      

R:………………. 

 5. Veverița a strâns de 5 ori mai multe alune decât nuci. Află câte alune și câte nuci a strâns veverița, 

dacă numărul alunelor este cu 88 mai mare decât numărul nucilor. 

 

Reprezentare grafică                                                                     Rezolvare: 

  

 

 

 

 

 

    

                                                                                     

                                                                                                      R:………………. 

 

6.    Monica are de 4 ori mai multe bile decât Aura ,dar cu 14 mai puţine decât Nina. Împreună au 

104 bile. Câte bile are fiecare ? 

 

Reprezentare grafică                                                                     Rezolvare: 
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                                                                                                  R:………………. 

 

 

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ  

 

(Matematică – Unitatea de învățare „Probleme care se rezolvă prin metoda grafică”) 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.4-Efectuarea de adunări și scăderi cu numere naturale în concentrul 0-10 000 

2.5-Efectuarea de înmulțiri și împărțiri cu numere în concentrul 0- 10 000, folosind tabla înmulțirii și 

a împărțirii 

5.1-Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea/ compunerea de 

probleme cu raționamente simple 

5.3-Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000. 

 

Descriptori de performanţă: 

 

          

Itemi 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I 1 Reprezintă corect numerele  

prin segmente de dreaptă. 

Reprezintă corect  prin 

segmente de dreaptă, doar două 

numere. 

Reprezintă numerele, dar nu 

finalizează reprezentarea grafică.           

I 2 Rezolvă corect problema 

cu ajutorul reprezentării 

grafice. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greseli de calcul 

Face o greşală la reprezentarea 

grafică, dar respectă etapele de 

rezolvare specifice metodei 

grafice. 

I 3 Rezolvă corect problema 

cu ajutorul reprezentării 

grafice. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli de calcul. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli  la notarea datelor 

problemei, la calcul matematic şi 

nu completează verificarea 

problemei 

I 4 Rezolvă corect problema 

cu ajutorul reprezentării 

grafice. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli de calcul. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli  la notarea datelor 
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problemei, la calcul matematic şi 

nu completează verificarea 

problemei 

I 5 Cu ajutorul reprezentării 

grafice rezolvă corect 

problema în care se 

cunoaște diferența și câtul 

numerelor. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli de calcul. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli  la notarea datelor 

problemei, la calcul matematic şi 

nu completează verificarea 

problemei 

I 6 Rezolvă corect problema 

cu ajutorul reprezentării 

grafice. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli de calcul. 

Rezolvă problema cu ajutorul 

reprezentării grafice, dar face 

greşeli  la notarea datelor 

problemei, la calcul matematic şi 

nu completează verificarea 

problemei 

4.Evaluare finală 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral și corect 5-6 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 3 – 4 itemi; incorect /parţial corect 

restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral și corect 1-2 item; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
SUFICIENT 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

Nr. 

crt 
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          
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11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal 

Calificativ 

FB        

B        

S        

I        
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FIŞA DE LUCRU 

Fapte istorice şi personalităţi în Epoca Medievală(I) 

 
Prof. Înv.primar: Mocanu Ionela-Mariana 

Şcoala Gimnazială”Mihu Dragomir”,Brăila 
 

1. Menţionează numele domnitorilor din ilustraţii,apoi ordonează-i cronologic; 

                                                                                  

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 
 

2. Stabileşte corespondența între denumirea formațiunilor prestatale și localizarea lor: 

 

Voievodatele lui Menumorut, Gelu Românul și Glad                                            Moldova 

Voievodatele lui Litovoi și Seneslau și cnezatele lui Ioan și Farcaș                  Transilvania 

Cnezate și voievodate de-a lungul râurilor Siret, Prut                                           Dobrogea 

Formațiunea statală condusă de jupan Dimitrie                                      Muntenia și Oltenia 

 
 

3.Recunoaște personajul istoric:  

      

• A fost primul unificator de ţară.        _______________________________ 

• A  luptat cu ungurii şi a obţinut independenţa Ţării Româneşti _____________________ 

• „... un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port” .____________________________ 

• A fost decapitat la Câmpia Turzii. ___________________________________ 
• A fost supranumir „Fulgerul” .    ___________________________________ 
• A fost înmormântat la Mănăstirea Snagov. ____________________________ 

 

4.Realizează  corespondenţa între informaţiile din cele trei coloane: 
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Lupta de la Targoviste  1395  Mircea cel Bătrân 

Lupta de la Calugareni 1595 Vlad Tepes 

Lupta de la Rovine 1462 Mihai Viteazul 

 
5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:      

• Cei mai aprigi duşmani ai ţărilor române au fost: 

a. bulgarii                        b) saşii    c) turcii 

• Ca să-şi învingă duşmanii în lupte,voievozii români au folosit : 

a. trădarea                        b. tactica hărţuirii                 c. tributul                    

• Tribut înseamnă : 

 a. o sumă de bani plătită anual          b. pradă de război           c. tactică de 

luptă 

• Aplica pedeapsa „tragerea in teapa” : 

a. Mihai Viteazul                     b. Vlad Ţepes   c. Mircea cel 

Batrân 

• A fost primul unificator de ţară : 

      a. Ştefan cel Mare          b.  Mihai Viteazul                  c. Iancu de Hunedoara           

• Cea mai mare primejdie pentru independenţa Ţărilor Române a fost : 

   a. Polonia    b. Imperiul Otoman   c. Ungaria 

• Bucuresti este atestat documentar din timpul lui: 

   a. Mircea cel Bătrân  b. Ştefan cel Mare c. Vlad Ţepeş 

• Mircea cel Bătrân este înmormântat la: 

   a. Catedrala din Alba Iulia b. Mănăstirea Cozia c. Mănăstirea Putna 

 

6. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor scriind A(adevărat) sau F (fals):    

o _____Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere pe vremea lui Mircea cel Bătrân. 

o _____ în 1395 are loc lupta de la Rovine unde Mircea cel Bătrân îl învinge pe Baiazid 

o _____Capul lui Mihai Viteazul se află la Mănăstirea Dealu. 

o .......... Vlad Ţepeş a fost îndepărtat de la domnie de către boieri 

o .......... Vlad Ţepeş  a rămas în istorie ca fiind unul dintre cei mai nemiloşi domnitori, care 

pedepsea hoţii, trădătorii de ţară şi negustorii necinstiţi prin tragerea în ţeapă. 

 

 
7. Uniţi corespunzător  domnitorul cu bătăliile purtate: anul, locul, conducătorii duşmani.  

 

Mircea cel Bătrân   Vaslui                1395           Suleiman 

Pasa  

Ştefan cel Mare   Rovine    1475  

 Sinan Paşa  
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8. Prezintă într-un scurt text un  domnitor studiat(realizările, luptele acestuia, ş.a.). 

                                                                                        
____________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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METODE DE SCALARE ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING A AGENȚILOR 

ECONOMICI 

 

CHECICHEŞ ADINA ANA 

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL BISTRIŢA, BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

Acest material a fost elaborat ţinând cont de rezultate ale învățării (codificate conform SPP) şi 

conţinuturile tematice din curriculumul aferent elevilor de clasa a XI-a, învățământ liceal - filiera 

tehnologică, profil Servicii, modulul „Marketing”, referitoare la Metodele de scalare. 

Acest material cuprinde informaţii necesare atât profesorului cât şi elevilor în desfăşurarea 

activităţilor didactice. Activităţile şi exerciţiile propuse elevilor spre rezolvare urmăresc dobândirea 

de cunoștințe, abilități și atitudini necesare realizării unei cercetări de marketing.   

 

Fişă de documentare - Metode de scalare 

1. Scala lui Likert constă dintr-un set de enunţuri evaluate pe o scală de forma:  

- pentru enunţurile ce au caracter favorabil 

 

 

 

 - pentru enunţurile ce au caracter nefavorabil:   

               

 

 

          

 2. Metoda comparaţiilor perechi - Subiecţilor cercetaţi li se prezintă doi câte doi stimulii 

studiaţi, solicitându-li-se să-i indice pe care dintre aceştia îi apreciază mai mult.  

3. Metoda ordonării rangurilor În acest caz subiectului investigat i se prezintă toţi stimulii şi 

i se solicită să-i ordoneze în funcţie de preferinţe. 

4. Diferenţiala semantică este o scală cu 3, 5 sau 7 nivele inserate între doi poli. Subiectului 

investigat  i se solicită să indice pe scală nivelul ce corespunde preferinţelor în legătură cu un anumit 

stimul. Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor celor 5 nivele ale scalei li se vor atribui scoruri 

astfel:  

 

Acord total 

+2 

Accord 

+1 

Indiferent 

0 

Dezacord 

-1 

Dezacord total 

-2 

Acord total 

-2 

Acord 

-1 

Indiferent 

0 

Dezacord 

+1 

Dezacord total 

+2 
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Foarte 

favorabilă 

5 

Favorabilă 

4 

Indiferent 

3 

Nefavorabilă 

2 

Foarte 

nefavorabilă 

1 

 

5. Scala lui Stapel este o scală cu zece nivele, subiecţilor investigaţi solicitându-li-se să indice 

nivelul de pe scală care corespunde cel mai bine opiniei lor cu privire la stimulul investigat  

  - 5  -4  -3 -2  -1   Atributul   +1  +2  +3  +4  +5 

 

   Activităţi de învăţare 

 

Activitatea 1 - Scala lui Likert 

O cercetare selectivă realizată la un eşantion de 1000 persoane a urmărit care este imaginea 

magazinului în rândul cumpărătorilor. Persoanele intervievate sunt solicitate să-şi exprime opinia faţă 

de un set de patru afirmaţii. Rezultatele centralizate se prezintă astfel:  

 Acord 

total 

Acord Indifere

nt 

Dezaco

rd 

Dezacord 

total 

Oferta de produse comercializată este 

diversificată 

2 1 0 -1 -2 

345 257 218 140 40 

Servirea este corespunzătoare 2 1 0 -1 -2 

368 285 200 81 66 

Preţurile practicate sunt nejustificat de 

mari 

-2 -1 0 1 2 

120 157 127 250 346 

Produsele sunt întotdeauna foarte 

proaspete 

2 1 0 -1 -2 

276 210 245 163 106 

  

 

 Activitatea 2 - Metoda comparaţiilor perechi 

Pentru a-şi elabora planul cu privire la cantitatea ce urmează a fi introdusă în fabricaţie din 

fiecare dintre cele 4 sortimente de suc natural (A, B, C, D), o firmă a realizat o cercetare pe un eşantion 

de 200 persoane consumatoare de suc natural. Respondenţilor li s-au prezentat sortimentele de suc 
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natural, combinate două câte două, fiind solicitaţi să indice pe care dintre acestea le apreciază mai 

mult. Rezultatele anchetei se prezintă astfel:  

   A  B  C D 

A/B             133         35          -            - 

A/C                       80           -          110           - 

A/D                     120           -            -             46 

B/C                        -            84        100           - 

B/D                        -          136          -             50 

C/D                        -             -          106          98 

  

 Activitatea 3 - Metoda ordonării rangurilor 

O firmă producătoare de mobilier a supus investigaţiei 500 cumpărători, solicitându-le să indice 

ordinea de importanţă a celor cinci caracteristici aflate la baza deciziei de cumpărare: design; preţ; 

esenţa lemnului; serviciile post-vânzare; modalităţile de plată acceptate. Rezultatele centralizate se 

prezintă astfel:  

 

Caracteristica Rangul acordat 

I - 5 II - 4 III - 3 IV - 2 V - 1 

Design 180 124 102 65 29 

Preţ  85 125 176 46 68 

Esenţa lemnului 155 150 73 49 73 

Serviciile post-vânzare  53 54 60 145 188 

Modalităţi de plată  43 33 110 168 146 

 

 

Activitatea 4 - Diferenţiala semantică 

 

O cercetare selectivă realizată pe un eşantion de 200 de persoane a urmărit determinarea 

opiniilor consumatorilor cu privire la serviciile oferite de o pensiune. Respondentul este solicitat să 

indice caseta care descrie cel mai bine aprecierile sale cu privire la cinci caracteristici supuse analizei. 

Rezultatele centralizate se prezintă astfel:  
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Caracteristica Foarte 

favorabil 

Favorabil Indiferent Nefavorabil Foarte 

nefavorabil 

Tarifele practicate  32 40 44 34 50 

Amplasamentul pensiunii 77 55 36 10 22 

Curăţenie şi igienă  20 62 80 26 12 

Diversitatea serviciilor 

oferite  

46 75 64 10 5 

Comportamentul 

personalului  

100 57 20 16 7 

 

Activitatea 5 - Scala lui Stapel 

O companie aeriană a realizat în rândul clienţilor săi o cercetare selective pe un eşantion de 

1500 pasageri cu scopul de a identifica aprecierile clienţilor cu privire la: confortul în timpul zborului, 

comportamentul personalului, tarifele practicate, diversitatea ofertei de zboruri (trasee, zboruri 

comerciale, etc.). Rezultatele anchetei se prezintă astfel:  

 

+5 408 320 451 124 

+4 227 201 344 153 

+3 210 245 246 201 

+2 109 183 125 261 

+1 134 146 87 233 

Criteriul 

de evaluare 

Confortul în 

timpul zborului 

Comportamentul 

personalului 

Tarifele 

practicate 

Diversitatea 

ofertei de 

zboruri 

-1 124 170 92 154 

-2 104 72 65 168 

-3 92 87 40 141 

-4 73 66 31 54 

-5                19 10 19 11 
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  Soluţii de  activitate 

Activitatea 1- Scala lui Likert 

Analiza rezultatelor este următoarea: 

- Oferta de produse comercializată este diversificată 

345 x 2 +  257 x 1 +  218 x 0 +  140 x (−1) +  40 x (− 2)

1000
= 0,727 

- Servirea este corespunzătoare   0,808 

- Preţurile practicate sunt nejustificat de mari   0,545 

- Produsele sunt întotdeauna foarte proaspete   0,387 

              Se observă că pe primul loc din punctul de vedere al aprecierilor consumatorilor se situează 

sistemul de servire, urmată de diversitatea produselor comercializate şi preţurile practicate. Există o 

problemă în ceea ce priveşte prospeţimea produselor comercializate. Imaginea unităţii presupune 

determinarea unui scor mediu  

0,727  +  0,808 +  0,545 +  0,387

4
= 0,616 

Se poate aprecia că magazinul se bucură de o imagine relativ favorabilă în rândul clienţilor. 

 

    Activitatea 2 - Metoda comparaţiilor perechi 

Prin însumarea rezultatelor pentru fiecare sortiment (A – 333, B – 255, C – 316, D – 194), se 

observă că pe primul loc, în ordinea preferinţelor clienţilor, se situează sortimentul A, urmat de 

sortimentele C şi B, iar pe  ultimul loc se situează sortimentul D. Firma poate să-şi asigure suportul 

decizional pentru stabilirea ponderii fiecărui sortiment în totalul producţiei realizate în funcţie de 

respectivele rezultate,, după exemplul:  

- pentru sortimentul A:  

333

333 + 255 + 316 + 194
𝑥100 = 30,3%   

 

  Activitatea 3 - Metoda ordonării rangurilor 

Ierarhizarea celor cinci caracteristici presupune determinarea scorului mediu cu ajutorul mediei 

aritmetice ponderată:  

- pentru design: 

180𝑥5 + 124𝑥4 + 102𝑥3 + 65𝑥2 + 29𝑥1

500
= 3,722 

- pentru preţ:   3,226 
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- pentru esenţa lemnului:   3,53 

- pentru serviciile post-vânzare:   2,278 

- pentru modalităţi de plată:   2,318 

Deci, pe primul loc din punctul de vedere al importanţei în luarea deciziei de cumpărare se află 

designul, urmat de: esenţa lemnului, preţ, modalităţi de plată şi servicii post-vânzare. Eforturile firmei 

pentru satisfacerea preferinţelor consumatorilor se vor orienta spre caracteristicile: design şi esenţa 

lemnului.  

    Activitatea 4 - Diferenţiala semantică 

Aprecierea medie pentru caracteristica: 

- tarifele practicate:  

5𝑥32 + 4𝑥40 + 3𝑥44 + 2𝑥34 + 1𝑥50

200
= 2,85 

- amplasamentul pensiunii = 3,775 

- curăţenie şi igienă = 3,26 

- diversitatea serviciilor oferite =3,735 

- comportamentul personalului =4,135 

Media tuturor aprecierilor ca o medie aritmetică simplă  

2,85 + 3,775 + 3,26 + 3,735 + 4,135 

5
= 3,551 

Concluzionând, consumatorii apreciază în primul rând comportamentul personalului, urmat de 

amplasamentul pensiunii şi diversitatea serviciilor oferite.  

 

    Activitatea 5 - Scala lui Stapel 

Pentru fiecare caracteristică se calculează un scor cu ajutorul mediei aritmetice ponderate.  

- Confortul în timpul zborului 1,966 

- Comportamentul personalului  1,841 

- Tarifele practicate  2,763 

- Diversitatea ofertei de zboruri 0,937 

Pe primul loc în ordinea preferinţelor clienţilor se situează tarifele practicate, urmate de 

confortul în timpul zborului şi comportamentul personalului. Pe ansamblu compania se bucură de o 

imagine favorabilă în rândul clienţilor. Scorul mediu determinat  

1,966 + 1,841 + 2,763 + 0,937 

4
= 1,876  
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CREDITELE BANCARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 

 

Checicheș Loredana Mihaela  

Colegiul Tehnic Infoel Bistrița 

 

Materialele prezentate mai jos, fișa de documentare și fișa de lucru, vor ușura și sistematiza 

activitatea de învățare  a elevilor privind creditele bancare din cadrul modulului Analiză economico-

financiară, clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională Economic, calificarea profesională 

Tehnician în activităţi economice. 

 

 

Fişă de documentare 

Creditele bancare pe termen mediu şi lung 

 Creditul bancar este un împrumut cu titlu rambursabil, către o persoană fizică sau juridică, ce 

impune plata unor dobânzi, fiind acordat de către o bancă. 

Creditele bancare pe termen lung se contractează  de la bănci, pe o perioadă mai mare de un an 

şi sunt purtătoare de dobânzi.  

Dobânda este numită preţul creditului. Dobânda se calculează aplicând procentul de dobândă 

prevăzut în contract la capitalul împrumutat.  

Dobânda simplă = credit x procent dobândă x perioada de creditare 

Pentru rambursarea creditului, prin contractul de creditare poate fi stabilită acordarea unei 

perioade de graţie în favoarea debitorului. În această perioadă nu se va rambursa creditul şi nu se va 

vărsa dobânda. În această situaţie se calculează dobânda compusă, determinată prin adăugarea 

dobânzii neplătite la capitalul împrumutat, generând ea însăşi dobândă.  

Dobânda compusă = capital final (Cf) – capital împrumutat iniţial (C) 

Cf = C(1+D%)n , n -  reprezintă perioada pentru care se calculează dobânda compusă 

Partea din creditul primit care trebuie rambursată, potrivit graficului de rambursare prevăzut în 

contract, poartă denumirea de rată. 

Suma care trebuie achitată băncii, compusă din rata creditului şi dobândă, poartă denumirea de 

anuitate. 

 

Aplicații rezolvate                          

1. S.C. ELEV S.R.L. primeşte un credit bancar în sumă de 100000 lei, pe o perioadă de 4 ani, 

pentru care  

se percepe o dobândă anuală simplă de 5%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe egale anuale. 

Se cere: 

a.   rata anuală şi totală; 

b.  dobânda de plata anuală şi totală; 

c.  anuitatea anuală şi totală a împrumutului .  

 

Situaţia împrumutului pentru S.C. ELEV S.R.L. se prezintă astfel: 

Anul Creditul de 

rambursat 

Dobânda 

anuala(%) 

Dobânda 

anuala lei 

Rata anuală Anuitatea 

anuală 

1 100000 5 5000 25000 30000 

2 75000 5 3750 25000 28750 

3 50000 5 2500 25000 27500 

4 25000 5 1250 25000 26250 

Total - - 12500 100000 112500 

a. Rata anuală  a creditului = 100000 : 4= 25000 lei pe an 
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Creditul de rambursat în anul 1 =100000 lei 

Creditul de rambursat în anul 2 =100000 lei - 25000= 75000 lei 

Creditul de rambursat în anul 3 =  75000 lei - 25000= 50000 lei 

Creditul de rambursat în anul 4 =  50000 lei - 25000= 25000 lei 

b. Dobânda în anul 1= 100000 x 5% =5000 lei 

       Dobânda în anul 2= 75000 x 5% =  3750 lei 

       Dobânda în anul 3= 50000 x 5% =  2500 lei 

       Dobânda în anul 4= 25000 x 5% =  1250 lei 

 Dobânda totală= 12500 lei 

c. Anuitatea = rata anuală + dobânda 

      Anuitatea în anul 1  = 25000 + 5000 = 30000 lei 

      Anuitatea în anul 2  = 25000 + 3750 = 28750 lei 

      Anuitatea în anul 3  = 25000 + 2500 = 27500 lei 

      Anuitatea în anul 4  = 25000 + 1250= 26250 lei 

Anuitatea totală= 11250 lei 

2. Banca acordă un credit in valoare de 500000 lei, pe o perioadă de 3 ani, cu o rată anuală a 

dobânzii 

de 12,5%, în regim de dobândă compusă. 

Să se determine suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârşitul perioadei de 

creditare. 

Cf = C(1+d)n  

unde:  

D = dobânda, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă creditul 

Cf = 500000 (1+12,5%)3 =500000 x (1 +0,125) 3 = 500000 x 1,125= 711914,05 lei 

3. O bancă acordă un credit pe o perioadă de doi ani, în regim de dobândă compusă, cu o rată 

anuală de 10%  

şi încasează o dobândă totală de 12600 lei. Determinaţi valoarea creditului acordat. 

                   D = C(1+d)n - C 

                   unde:  

                   D = dobânda, C = creditul, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă creditul 

                  12600 = C(1+10%)2 -C  

                  12600 = C(1+ 0,1)2 -C  

                  12600 =  1,21 C- C 

                  12600 = 0,21C 

                  C = 12600 : 0,21= 60000 lei 

Valoarea creditului acordat = 60000 lei 

4. O bancă, acordă unei unităţi economice, două credite care însumează 45000 lei, primul credit 

pe 1 an cu  

o rată anuală a dobânzii de 25%, iar al doilea credit pe 6 luni cu o rată anuală a dobânzii de 15%. 

Dobânda încasată de către bancă din primul credit este de două ori mai mare decât dobânda celui de-

al doilea credit. 

Se cere: 

a. să se specifice regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia; 

b. să se determine modul de calcul al dobânzii pentru primul credit si al dobânzii pentru al doilea credit; 

c. să se determine valorile celor două credite primite. 
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a. Regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia – dobânda simplă deoarece perioada de acordare 

este mai mică sau egală cu un an. 

b. Notăm cele două credite acordate cu C1, repectiv C2. 

C1+C2 =45000 lei 

D1= C1 x d1 x n1 

D1 = C1 x 25% x 1 

Modul de calcul al dobânzii pentru al doilea credit: 

D2 = C2 x d2 x n2; D2 =C2 x 15% x 6/12 

D1 = 2 x D2; D1 = 2 x C2 x 15% x 6/12 

Sistem de două ecuaţii cu două necunoscute care se rezolvă fie prin metoda reducerii, fie a substituţiei. 

C1 x 25% x 1= 2 x C2 x 15% x 6/12 

C1+C2 =45000 lei 

C2 = 1125 lei;     C1 = 43875 lei 

D1 = C1 x 25% ; D1= 43875 x 25% = 10968,75 lei 

D2 =C2 x 15% x 6/12; D2=1125 x 15% x 6/12= 84,375 lei 

 

Fişă de lucru 

Creditele bancare pe termen mediu şi lung 

1. S.C. ABC S.R.L. primeşte un credit bancar în sumă de 100000 lei, pe o perioadă de 5 ani, 

pentru  

care se percepe o dobândă anuală simplă de 4%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe egale anuale. 

Se cere: 

a.   rata anuală şi totală; 

b.  dobânda de plata anuală şi totală; 

c.  anuitatea anuală şi totală a împrumutului.  

2. Banca acordă un credit in valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 4 ani, cu o rată anuală a 

dobânzii 

de 10%, în regim de dobândă compusă. 

Să se determine suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârşitul perioadei de 

creditare.  

3. O bancă acordă un credit pe o perioadă de doi ani, în regim de dobândă compusă, cu o rată 

anuală de  

10% şi încasează o dobândă totală de 10500 lei. Determinaţi valoarea creditului acordat. 

4. O bancă, acordă unei unităţi economice, două credite care însumează 60000 lei, primul 

credit pe un  

an cu o rată anuală a dobânzii de 20%, iar al doilea credit pe 6 luni cu o rată anuală a dobânzii de 10%. 

Dobânda încasată de către bancă din primul credit este de două ori mai mare decât dobânda celui de-

al doilea credit. 

Se cere: 

a. să se specifice regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia; 

b. să se determine modul de calcul al dobânzii pentru primul credit si al dobânzii pentru al doilea credit; 

c. să se determine valorile celor două credite primite. 

Rezolvări pentru fișa de lucru 

1. Situaţia împrumutului pentru S.C. ABC S.R.L. se prezintă astfel: 

Anul Creditul de 

rambursat 

Dobânda 

anuala(%) 

Dobânda 

anuala lei 

Rata anuală Anuitatea 

anuală 

1 100000 4 4000 20000 24000 
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2 80000 4 3200 20000 23200 

3 60000 4 2400 20000 22400 

4 40000 4 1600 20000 21600 

5 20000 4 800 20000 20800 

Total - - 12000 100000 112000 

 

2. Cf = C(1+d)n  

unde:  

D = dobânda, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă creditul 

Cf = 400.000 (1+10%)3 =400.000 x (1 +0,10) 4 = 400.000 x 1,13 = 400000 1,331 =532400 lei 

3. D = C(1+d)n - C 

                   unde:  

                   D = dobânda, C = creditul, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă creditul 

                  10500 = C(1+10%)2 –C; 10500 = C(1+ 0,1)2 -C ; 10500 =  1,21 C- C; 10500 = 0,21C 

                  C = 10500 : 0,21= 50000 

Valoarea creditului acordat = 50000 lei 

        4.  

a. Regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia – dobânda simplă deoarece perioada de 

acordare este mai mică sau egală cu un an. 

b. Notăm cele două credite acordate cu C1, repectiv C2. 

C1+C2 =60000 lei; D1= C1 x d1 x n1; D1 = C1 x 20% x 1 

Modul de calcul al dobânzii pentru al doilea credit: 

D2 = C2 x d2 x n2; D2 =C2 x 10% x 6/12; D1 = 2 x D2;  

c.D1 = 2 x C2 x 10% x 6/12 

Sistem de două ecuaţii cu două necunoscute care se rezolvă fie prin metoda reducerii, fie a substituţiei. 

C1 x 20% x 1= 2 x C2 x 10% x 6/12; C1+C2 =60000 lei 

C1 = 20000 lei;     C2 = 40000 lei 

D1 = C1 x 20% ; D1= 20000 x 20% = 4000 lei 

D2 =C2 x 10% x 6/12; D2=40000 x 10% x 6/12= 2000 lei 
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Clasa a IX-a Biologie 

Fișă de lucru  

Recapitulare pentru teză/lucrare semestrială – semestrul al II-lea 

 

Profesor Cătălina Mitelu 

Colegiul Național "Mihai Eminescu"  Botoșani 

 

Subiectul I. 

A. Alegeti varianta corectă de răspuns                             

1.Virusurile: 

a) sunt cele mai simple celule 

b) sunt multiplicate de către celule gazdă 

c) respiră anaerob 

d) sunt autotrofe 

2. Prin fermentaţie, drojdiile produc: 

a) acidul lactic       

b) alcoolul etilic 

c) glucoza              

d) iaurtul 

3.Alegeţi asocierea corectă: 

a) rugina grâului– ascomicete 

b) bacilul tetanic – ciliofore 

c) plasmodiul malariei-sporozoare 

d) mucegaiul alb – bazidiomicete 

4.Xanthoria  parietina: 

a) este o specie  saprofită 

b) trăieşte în plămâni 

c) aparține regnului plante 

d) este un lichen 

     5. Care dintre următoarele specii aparţin Briofitelor? 

 a) Clamydomonas sp.   

 b) Dryopteris filix-mas 

 c) Polytrichum commune   

 d) Boletus edulis   

          6. Din grupa rizopode/sarcodine face parte:  
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a) euglena verde    

b) parameciul  

c) amiba                  

d) verzeala- zidurilor  

       7. La ascomicete, la fel ca la bazidiomicete: 

a) hifele pot fi unicelulare 

b) în citoplasmă există organite cu clorofila 

c) corpul este de tip tal 

d) lipsesc reprezentanţii unicelulari 

    8. La Psalliota campestris: 

a) bazidiile se formează pe faţa inferioară a pălăriei 

b) talul este un miceliu unicelular 

c) fiecare bazidie formează 8 spori 

d) hrănirea este heterotrofă parazită 

B. Citiți afirmațiile următoare și precizați care sunt adevărate și care sunt false. Modificați 

afirmațiile false pentru a deveni adevarate                            

1. Muşchiul de turbă face parte din grupul mușchilor frunzoși. 

2. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. 

3. Bacteriile au nucleoid și mitocondrii. 

4. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. 

5. Trypanosoma este un sporozoar parazit care produce boala somnului. 

6. Euglena este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. 

Subiectul II. 

1.Virusurile sunt entităţi infecţioase.                                                                             

a) Comparați : starea de profag /provirus cu cea de virus vegetativ menționând o asemănare și o 

deosebire 

                         virusul HIV și virusul herpesului menționând o asemănare și o deosebire 

b)  Numiţi  trei viroze ale omului  și precizați o metodă de  prevenire a virozelor . 

2. Regnul Monera grupează organisme procariote.                                                   

a. Numiţi trei forme pe care le pot avea  bacteriile și denumirea specifice corespunzătoare fiecărei 

forme. 

b.Construiti câte un enunț afirmativ  referitor la  următoarele noțiuni 

                                                                                   -respiraţia bacteriilor 
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                                                                                   -înmulțirea  bacteriilor 

c.Se dă următoarea listă de organisme bacterii fixatoare de azot, bacilul tuberculozei, Lactobacillus 

bulgaricus, Nostoc communae  precizați pentru fiecare exemplu din enumerare tipul de hrănire . 

 3. Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme, răspândite pe tot globul.      

a.  Prezentați diferența dintre licheni și ciuperci , organisme încadrate în același regn . 

b. Construiți două enunțuri afirmative referitoare la : importanța mucegaiurilor și drojdiilor. 

4. Muşchii şi ferigile sunt plante care se înmulţesc prin spori.                                        

a. Explicati afirmația ” Mușchiul de pământ este talofit, în timp ce feriga comună este o specie 

cormofită”. 

b. Construiți un minieseu cu tema „ Ciclul de viață la mușchi și ferigi ” folosind informația științifică 

adecvată; în acest scop, respectaţi următoarele etape: 

 - enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;  

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze, folosind 

corect şi în corelaţie noţiunile enumerate . 

Timp de rezolvare 100 minute (2 ore de curs) 

 

Notă  s-au folosit noțiuni sau sunt solicitate noțiuni din manualele școlare în vigoare 

Biologie a IX-a,Ioana Ariniş, Florea Macovei, Aurora Mihail,Bic All 2004 

Biologie a IX-a,Aurel Ardelean, Ionel Roşu, Călin Istrate,Corint 2004 

Biologie a IX-a,Gheorghe Mohan, Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean,Corint   2004 

Biologie a IX-a,Elena Huţanu,EDP  2004 

Biologiea IX-a,Tatiana Ţiplic, Sandală Liţescu, Cerasela Paraschiv,SC Aramis Print 2004 
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Test de evaluare formativă la istorie 

Statul român modern 

Andrei Florentina Dorina 

Școala Gimnazială Nr. 188 Sector 5 București 

Clasa a VIII – a  

 

I. Citiți cu atenție textul de mai jos  

                                                                                                                           

Stăpâni liberi pe braţele şi pe ogoarele voastre, nu uitaţi mai înainte de toate că sunteţi plugari, că 

sunteţi muncitori de pământ. Nu părăsiţi această frumoasă meserie, care face bogăţia ţării, şi dovediţi 

şi în România, ca pretutindenea, că munca liberă produce îndoit decât munca silită. Departe de a vă 

deda trândăviei, sporiţi încă hărnicia voastră, şi ogoarele voastre îndoit să fie mai bine lucrate, căci de 

acum aceste ogoare sunt averea voastră şi moşia copiilor voştri.” 

Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza (din 14 august 1864) 

 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

 

1. Precizaţi anul în care a fost adoptată reforma agrară.                                                    5 puncte 

2. Precizaţi criteriul după care se realizează împroprietărirea ţăranilor.                             5 puncte 

3. Menţionaţi o consecinta a înfăptuirii reformei agrare.                                                   5 puncte 

4. Numiţi un program al revoluţiei de la 1848 care a prevăzut rezolvarea problemei agrare. 10 puncte 

 

 

 

II. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile istorice corespunzătoare din lista data: 

 

1. Adunări prin care românii erau chemaţi să se pronunţe în problema unirii….………………..... 

2. Alianţă politică care l-a înlăturat pe Al. I.Cuza………………………………………………… 

3. Vot care se exercită pe baza unui venit sau a unui impozit perceput de stat…………………… 

4. Legea fundamentală a unui stat………………………………………………………………….                                                                                                                          

5. Partid politic infiintat in 1875..........................................................………...............………….. 

 

Cenzitar, Regulamente Organice, Constitutie, Partidul National Liberal, Partidul Conservator, 

Monstruasa Coalitie, Locotenenta domneasca, Adunari ad-hoc;  5 x4p =20 p 
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 III.      Stabiliţi corespondenţa necesară între afirmaţiile de pe cele două coloane: 

 

 

                                                A                      B 

1. Cea mai cunoscuta reforma a lui Al.I.Cuza                                 a. Ferdinand I 

2. Conducere colectivă instituită după  înlăturarea lui Al.I.Cuza           b.Transilvania 

3.        Provincie istorica romaneasca in care a fost citita Petitia 

Nationala                                                        

c. Locotenenţă 

domnească 

4. Document elaborat de Marile Puteri, ce  prevedea  unirea 

Moldovei cu Ţara Românească, şi care a jucat rolul de 

Constituţie 

d. legea rurală 

5. Primul rege al României  e. Convenţia de la Paris 

 f. Carol I 

 g. Basarabia 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

  5 x4p =20  Puncte 

 

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

 

"În anul 1866 se petrec două evenimente semnificative în dezvoltarea politică a României moderne: 

înscăunarea unui prinţ străin, care a dat ţării prestigiu şi sprijin politic, diplomatic şi economic, şi aplicarea 

unei constituţii liberale, care a creat cadrul necesar funcţionării instituţiilor moderne şi a reglementat statutul 

monarhiei în România"       

                                                        (despre adoptarea Constituţiei în 1866) 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Transcrieţi un eveniment din anul 1866, semnificativ „în dezvoltarea politică a României”:                                    

5 puncte 

2. Menţionaţi o prevedere a Constituţiei din 1866.                

5 puncte 

3. Prezentaţi forma de guvernare şi principiul de organizare al statului potrivit constitutiei din 1866.                

15 puncte 

 

10 puncte 

din oficiu 
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Olimpiada interdisciplinară 

de limba şi literatura română şi religie pentru elevii din gimnaziu și liceu 

CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

Secţiunea - Creația, ca dar al iubirii divine 

 Nivelul claselor V – VI 

Propunere subiect  

Amariei Mihaela 

 

 

▪ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 

▪ Punctajul total este de 100 de puncte. 

 

PARTEA I                                                                                     40 de puncte 

Se dă textul: 

 

,, Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai 

vulturul cu zbor îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până atunci, 

Sihla era pentru mine o închipuire, ce ținea mai mult de domeniul poveștilor. Cunoșteam locul acesta 

numai din spusele unora și ale altora; și acele spuse atâta se încrucișau și mânau lucrul peste marginile 

firești, încât totdeauna, când mă gândeam la Sihla, mi-o înfățișam sub forme și proporții fantastice. 

De jur împrejur, ca și cum s-ar ținea de mână, stau munții cu piscuri înalte, peste care brădișul 

negru se întinde ca o imensă haină de doliu. Nici o pasăre nu-și îndreaptă zborul său rătăcitor peste 

sălbătăcia și tăcerea de mormânt a locurilor acestora, unde iarba stearpă e fără de sămânță și unde 

numai brusturul de munte, cu floarea galbenă și lată cât podul palmei, mai are curajul să se uite, de pe 

creasta stâncilor înalte, în prăpăstiile negre și fără fund ce se deschid, ca niște guri de iad, sub picioarele 

lui. 

Rareori numai, albastrul limpede al cerului adânc se pătează de câte un punct negru, dar 

trecător: e un vultur prădalnic care ochește poate din înălțimile văzduhului vreo sprintenă veveriță; 

glasul vântului îți strânge inima... atât e de tânguios și de întristător! S-ar zice că iulie se schimbă aici 

în fratele mai tânăr al lui decembrie; aceiași ochi, aceeași privire aspră, același glas, aceleași sprâncene 

încruntate! Numai căruntețea îi lipsește spre a se îndeplini asemănarea. 

Pe o cărăruie strâmtă și cotigită, pe sub pereții de stâncă sură, care se pierdeau în văzduh 

deasupra capetelor noastre, suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și singuraticul călugăr al Sihlei, 

spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime.”                     (Calisrat  Hogaş – Pe drumuri de 

munte – fragment) 

A. Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările de mai jos cu privire la textul 

dat.                                                                             20 de puncte           

1. Transcrie două cuvinte din câmpul lexical al vietăţilor de munte.      4 puncte 

2. Menționează de cine erau călăuziţi călătorii din fragment.                 4 puncte 

3. Precizează două trăsături ale glasului vântului.                                   4 puncte 

4. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, sensul enunțului Sihla era pentru mine o închipuire, ce ținea mai 

mult de domeniul poveștilor.                         4 puncte 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, reacția unuia dintre călători  în fața naturii, creație a divinității, așa 

cum se desprinde din textul dat.                         4 puncte 

 

B. Scrie un text literar descriptiv de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți frumusețea 

naturii, pornind de la textul-suport dat.         20 de puncte                                                        
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În redactarea compunerii, vei avea în vedere: 

─ construirea unor idei creative, adecvate cerinței;                                    4 puncte 

─ formularea unui titlu sugestiv;                                                                 2 puncte 

─ respectarea convențiilor unui text descriptiv și a structurii unei compuneri; 

                                                                                                                      4 puncte 

─ inserarea următoarelor grupuri de cuvinte: o imensă haină de doliu , tăcerea de mormânt a 

locurilor, albastrul limpede al cerului adânc, glasul vântului îți strânge inima;                                                                                                          

4 puncte 

─ includerea a patru structuri diferite asociate senzațiilor (ce se vede/se aude/se simte/se atinge);                                                                                           

4 puncte 

─ utilizarea claselor morfologice specifice și a timpurilor verbale adecvate. 

                                                                                                                      2 puncte 

 

 

PARTEA a II-a                                                                                     40 de puncte 

Se dă textul: 

,, Ori în ce parte  s-ar întoarce cineva vede înţelepciunea şi măreţia lui Dumnezeu. Uită-te la luminile 

cereşti, la stele, cu câtă simplitate le-a împrăştiat mâna lui Dumnezeu fără să folosească firul sau 

colţarul. Cât de mult odihnesc ele pe oameni! În timp ce luminile înşiruite sunt foarte obositoare. Cu 

câtă armonie le-a făcut Dumnezeu pe toate! Vezi şi copacii unei păduri pe care i-au plantat oamenii 

sunt ca o armată, ca o companie. În timp ce copacii naturale cât de mult te odihnesc! Unii copaci sunt 

mici, alţii mari. Fiecare cu culoarea lui. O floare mică a lui Dumnezeu are mai mult har decât o grămadă 

de flori false de hârtie; se deosebesc între ele precum imaterialul de material.  

Toate cele pe care le-a făcut Dumnezeu sunt minunate.” 

(Cuviosul Paisie Aghioritul – Cuvinte duhovniceşti, vol I) 

A. Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările de mai jos cu privire la textul 

dat.                                                                             20 de puncte 

1. Transcrie două  elemente ale creației divine din textul citat.                    4 puncte                                    

2. Formulează o idee principală care se desprinde din întreg textul.            4 puncte 

3. Menționează rolul utilizării semnului exclamării în textul citat.              4 puncte 

4. Prezintă un motiv pentru care autorul consideră că o floare mică a lui Dumnezeu are mai mult har 

decât o grămadă de flori false de hârtie.                            4 puncte 

5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, ideea că pădurile naturale sunt mult mai odihnitoare decât pădurile 

plantate de om.                                                 4 puncte 

 

B. Scrie o compunere de minimum 150 de cuvinte, pornind de la secvența  

„ Ori în ce parte  s-ar întoarce cineva vede înţelepciunea şi măreţia lui Dumnezeu.”, în care să 

valorifici experiența ta personală sau culturală.                                                             

                                               

                                                          20 de puncte 
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REDACTARE                                                                                      20 de puncte 

Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 20 de puncte, astfel: 

• existența părților componente – 2 puncte; 

• coerența exprimării (logica formulării enunțurilor, logica înlănțuirii ideilor) – 6 puncte; 

• utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului, 

sintaxă adecvată) – 2 puncte; 

• respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; 

• respectarea normelor de punctuație – 3 puncte; 

• așezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte; 

• respectarea limitelor minime de cuvinte – 2 puncte. 
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EXEMPLU  DE   SUBIECT 

CONCURSUL  NAȚIONAL DE GEOGRAFIE “Mica olimpiadă Terra” 

CLASA a VI-a 

                                                Dobre Aurelia Cristina  

                                                                         Școala Gimnazială  Nr.188,Bucurști 

 

SUBIECTE:  

I.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect :                                          10p 

1.Este considerat “părintele geografiei” : 

a.Amerigo Vespucci              b.Cristofor Columb           c.Strabon                 d.Vasco da Gama 

2.Al doilea cel mai populat continent este: 

a.Africa                      b.America de Nord                    c. Asia                        d.Europa 

3.Religia cu cea mai mare răspândire de pe glob este: 

a.musulmană               b.creștinismul                            c.budismul                   d.hinduismul 

4.Capul Bunei Speranțe, descoperit de navigatorul portughez Bartolomeu Diaz, reprezintă 

extremitate sudică a continentului numit: 

a.Africa                         b.Asia                                 c.America de Sud            d.Australia       

5.După forma teritoriului , Romania este un stat: 

a.fragmentat       b.dispus de-a lungul meridianelor       c.dispus de-a lungul paralelelor    d.compact  

 

II.Scrie pe spațiile punctate informația care completează fiecare dintre afirmațiile următoare:                                                                                                                         

12p 

1.Megalopolisul Boswash este prezent pe teritoriul statului…………………………………… 

2.Iurta este un tip de casă caracteristică continentului.................................................................. 

3.Zootehnia este o ramură a sectorului......................................................................................... 

4.Transporturile fluviale din Africa se realizeaza,în principal, pe fluviul................................... 

5.Populația globului trăiește cel mai mult în emisfera.................................................................. 

6.Continentul cu cea mai ridicată mortalitate este....................................................................... 
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III.Realizează corespondența dintre exploratorii din coloana A și afirmațiile din coloana B  

                A                                                                        B                                                    12p 

  Dumitru Prunariu                                   1.Explorator portughez care a descoperit calea maritimă 

                                                                  dintre Europa și India 

 Fernando Magellan                                  2.Navigator care a descoperit America 

 Vasco da Gama                                        3.Primul român care a zburat în spatial cosmic 

 Neil Armstrong                                        4.Cosmonaut rus,primul om care a ajuns în spațiu,pe  

                                                                      orbita Pământului   

 Iuri Gagarin                                             5.Explorator portughez care a realizat prima călătorie 

                                                                       în jurul  lumii 

Cristofor Columb                                      6.Astronaut american,primul om care a ajuns pe Lună 

IV.                                                                                                                                             15p      

 

Răspuns : 

A.   1………………………………….             B.    1…………………………………. 

  2……………………………………                  2…………………………………. 

  3…………………………………… 

 

V.Scrie pe spațiile punctate :                                                                                                7p 

a.doua resurse ale atmosferei folosite ca materie primă în industrie : 
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…………………………….                                   …………………………… 

b.trei avantaje ale utilizării hidroenergiei: 

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

c.două dezavantaje ale utilizării energiei eoliene: 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                

VI. Calculaţi :                                                                                                                       12p 

a) distanța reală în km,  dintre două puncte A și B, știind că distanța dintre ele pe hartă este de 10 

cm, iar scara de proporție de 1: 2 000 000  

 

b) valorile indicatorilor demografici:          N=18%0                            M=15%0                          

                                                                         M=25%0          Sn= -5%0              

                                                                         Sn=?                                  N=?                           

c) valoarea în m/km corespunzătoare 1cm pe hartă  și construiți scara grafică pentru cele două scări 

numerice:          1: 5 000 000                                                                         1: 25 000     

 

VII.Se dau următoarele resurse ale litosferei : petrol, cărbuni,minereu de fier,gaze naturale, 

nisip,bauxită. 

Precizează pentru fiecare resursă o ramură industrială caracteristică.                         6p 

 

VIII.Menționați modul de calcul pentru :                                                                         6p 

-bilanțul natural                          

-bilanțul migratoriu 

-densitatea populației 

 VIII. Pe baza hărții politice a Europei, identificați următoarele tipuri de state, marcate pe hartă  

cu litere mari (utilizând o singură dată literele):                                                                        10p    
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a) 2 state insulare;       2 state peninsulare;  2 state continentale;   2 state maritime; 

b)  un stat cu teritoriul alungit pe direcția meridianelor; un stat cu teritoriul alungit pe direcția paralelor; 

  

 

 

 

 

                                                                                   Notă: 10 puncte  oficiu  
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Fișă de lucru 

Clasa pregătitoare Matematică și explorarea mediului 

Școala Gimnazială, com.Drăcșenei 

Jud.Teleorman 

Prof.înv.primar Fieraru Flori 

 

1. Completează fiecare șir cu numerele lipsă: 

 

0 1 2 4 5 8 9 10 

 

10 12 16 20 24 26 

 

0 5 20 30 

 

2. Ordonează crescător și descrescător numerele date: 

 

 

 

3. Încercuiește numerele pare din următorul șir de numere: 

 

7 10 2 5 14 26 31 8 

 

4. Subliniază cu o linie numerele impare din următorul șir de numere: 

 

9 20 17 11 24 25 6 3 

 

5. Scrie vecinul mai mic și vecinul mai mare al numerelor date: 

7, 2, 11, 6, 23 

31, 1, 27, 18, 5 
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, 

 

7 13 , 24 , 30 

 

 

6. Colorează cifra trei, cifra șapte și cifra patru. 
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7. Realizează corespondența între partea corespunzătoare plantei și denumirea sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Numerotează desenele următoare, respectând ordinea etapelor de dezvoltare a plantei. 

 

 

9. Realizează corespondența între parțile corpului copilului din imagine și denumirea corectă a acestora. 

PICIOR 

CAP 

MÂNĂ 

BURTĂ 

FRUNZĂ 

PETALĂ 

RĂDĂCINĂ 

FLOARE 

TULPINĂ 
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FISA DE LUCRU 

  Clasa a V- a 

 
Școala Gimnazială, Com. Drăcșenei 

Profesor Limba si literatura româna Lazăr Anicuța 

 

 Citeşte, cu atenţie, următorul text pentru a rezolva corect cerinţele date: 

 În masa aceea de oameni puteau fi recunoscuţi undeva şi cireşarii. Se deosebeau ei de ceilalţi 

care urmau să plece cu acelaşi tren? Nu se poate răspunde sigur, dintr-o dată, la această întrebare. 

Dar ei erau acolo toţi, cu excepţia lui Ionel, care-i aştepta undeva pe malul mării, pentru a-i antrena 

într-o nouă şi fantastică aventură. Erau toţi acolo şi, cu toate acestea, trăiau clipele unei despărţiri. 

Îşi luaseră rămas bun de la părinţi, îi rugaseră să nu-i petreacă la gară, aşa cum făcuseră şi cu 

prietenii şi cunoscuţii lor. Părinţii acceptaseră, poate numai formal, poate unii se aflau ascunşi pe 

undeva prin mulţime. Prin urmare, cireşarii se aflau singuri în apropierea vagonului lor, probabil 

aşteptau şi ei cuvintele pe care le aşteptau toţi cei de pe peron. Dar acolo se oficia o despărţire. Unii 

o trăiau intens, alţii mai puţin. Ursu era cel mai trist şi, cum avea obiceiul să-şi ascundă sentimentele, 

oricine putea să-i citească tristeţea pe faţă sau în gesturi. Pentru că el vorbea întotdeauna cel mai 

puţin dintre toţi. Maria căuta mereu cu privirile cerul, poate stelele care începeau să se vadă, şi 

absenţa, izolarea ei tăcută în freamătul care vuia nu indicau oare o stare neobişnuită? Ce pricinuia 

această stare: despărţirea sau altceva? Victor era aproape nepăsător, prea calm, prea atent la ce se 

petrecea în jurul său, prea lucid pentru a i se putea atribui emoţii prea mari. De aceea Ursu, văzându-

l, clătina uneori imperceptibil din cap şi privirile lui, din triste, deveneau dojenitoare şi apoi parcă 

mai triste. Lucia, mai devreme foarte sigură, se îmbujorase la faţă şi se simţea parcă stingherită de 

când îşi descoperise tatăl în mulţime. Ducea o luptă cu sine însăşi, aproape că făcea un exerciţiu de 

logică. Căuta o formulă care să fixeze un echilibru între sentiment şi raţiune. Dan, încercând să se 

adapteze pe rând stărilor celorlalţi, scornea glume vesele sau duioase, dar valoarea lor rămânea 

numai în intenţie. Adevărul e că-l chinuia, pe ici pe colo, gândul despărţirii. 

(Constantin Chiriţă, Cireşarii, vol. V, Drum bun, cireşari!) 

 

 

1) Desparte în silabe cuvintele subliniate în text. 

2) Scrie, într-un enunţ, care este tema fragmentului dat. 

3) Transcrie numele personajelor care participă la acţiune. 

4) Scrie un indice de timp şi un indice de spaţiu din textul dat. 

5) Rescrie, din text, două figuri de stil diferite, pe care să le precizezi. 

6) Găseşte în text trei adjective care se află la grade de comparaţie diferite. Vei preciza gradele de 

comparaţie la care se află, numărul de forme şi terminaţii, precum şi funcţia sintactică. 

7) Precizează, pentru substantivele subliniate în text, felul acestora, genul şi articolul. 

8) Povesteşte, în 8-10 rânduri, textul de mai sus. În compunerea ta, vei lua în considerare doar ideile 

principale ale textului (elementele mai importante), iar în locul numelui cireşarilor vei utiliza 

numerale cardinale pe care le vei sublinia. 
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FIȘĂ DE LUCRU - Arbori binari 

Prof. Silvia Bâtcă 

Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea 

 

Aplicaţie 1: 

1.Pentru arborii din figurile următoare reprezentaţi parcurgerile în inordine, postordine şi preordine 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 
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Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 

 

Aplicaţie 2: 

1. Reprezentaţi arborii binari asociaţi expresiilor aritmetice alăturate şi precizaţi forma 

poloneză prefixată şi postfixată a expresiei: 
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2. Deduceţi scrierea în forma obişnuită (notaţia infixată) a următoarelor expresii aritmetice, 

date în forma poloneză prefixată, ştiind că toate constantele care apar sunt formate dintr-o 

singură literă sau cifră şi desenaţi arborele sintactic: 
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Aplicaţie 3: 

 

 

 

  

 

 
Realizaţi o prezentare Power Point care să conțină 

3 slide-uri, după cum urmează: 

 

S1 – titlul prezentării „Arbori binari” 

 

S2 – Arborele binar 

-reprezentare grafică (desen în Paint) 

-şirul parcurgerilor RSD, SRD, SDR - tabel 

-şirul nodurilor pe niveluri 

-nivelurile arborelui şi înălţimea acestuia 

 

S3. Forma poloneză 

-expresia aritmetică în forma obişnuită 

-arborele sintactic asociat expresiei 

-forma poloneză prefixată (RSD) 

-forma poloneză postfixată (SDR) 
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Pitești 

Profesor Știrbu Valentina 

 

 

1. Definiți clădirea.                                                            1 punct 

 

2. Alegeți o categorie de elemente de elemente de construcții și descrieți 3 dintre ele.                                                                       

3x0,5=1,5 puncte 

 

 

3. Definiți urbanismul.                                                       1 punct 

 

4. Definiți confortul și enumerați 5 elemente.                  1+5x0,5=3,5 puncte 

 

5. Definiți schița .                                                              1 punct 

 

6. Definiți desenul la scară .                                               1 punct 

Timp de lucru 50 minute. 

Se acordă un punct din oficiu. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

TABLOU DE TOAMNĂ 

 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Pitești 

Profesor Știrbu Valentina 

   

 

              1.MATERIALE DE BAZĂ 

     - sfoară, 

     -  CD, 

     - fundă realizată din mătase sau pânză, 

    -pânză de iută. 

                2.ELEMENTE DE FINISAJ:  

    - perle sau mărgele ,  

   - globuleţei sau decoraţiuni din plastic, 

   - conuri de brad, 

  - scoici sau melci. 

                3.INSTRUMENTE, APARATE, DISPOZITIVE FOLOSITE:  

   - pistol de lipit cu silicon, 

   - rezerve de siliconi, 

   - foarfecă,  

   - cuter, 

   - metrul de croitorie.                                      

OPERAȚII TEHNOLOGICE DESFĂȘURATE: 

 

       A.       Alegerea materialelor, 

 B        Stabilirea modelului pentru bază precum şi pntru decorul necesar . 

C.     Se trasează modelul ales pentru bază   pe pânză folosind creion şi riglă., 

 

D.    Se decupează apoi forma dorită folosind foarfeca sau un cuter, 

 

E.    Se stabileşte dimemsiunea pentru sfoară, se taie şi se împleteşte. 
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F. Se lipeşte pânza și împletitura  pe CD-ul ales folosind pistolul cu silicon astfel încât să 

realizeze baza stabilită, împletitura urmărind marginea discului, 

 

G. Se lipeste cu silicon funda realizată din mătase sau din pânză de sac . 

 

H. Se aplică decoraţiunile alese prin lipire cu silicon sau alt adeziv . 

 

I.   Verificarea finală a produsului realizat. 

 

 

NTSM CE SE IMPUN LA REALIZAREA PRODUSELOR: 

              1.utilizarea echipamentului de protecție: 

-mănuși de protecție,  

- ochelari de protecție,  

-halat sau salopetă.  

               2.toate aparatele utilizate să corespundă  din punct de vedere tehnic, și  să fie utilizate 

respectând  procedurile specifice de utilizare. 

               3. la lipirea cu silicon se acordă o atenţie deosebită deoarece temperatura ridicată a 

siliconului poate produce arsuri  . 

               4. toate instrumente folosite sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic și sunt 

utilizate respectând procedurile specifice de utilizare 

              5. la utilizare instrumentelor ascuţite se acordă o deosebită atenţie dearece există pericolul 

de accidentare.  
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HANDOUT – THE ADJECTIVE (upper-intermediate) 

 

                                                   Amariei-Hondrea Oana 

Liceul Teoretic “Miron Costin”, Iași 

 

I. Use the suitable prefixes in order to get the negative of the following adjectives: 

1. direct                                            6. reconcilable 

2. honorable                                    7. honest 

3. mobile                                          8. conformist 

4. perfect                                          9. literate 

5. eligible                                        10. satisfied 

 

II. Arrange the adjective in the proper order: 

1. A  Turkish, woolen, rectangular, small, blue carpet 

2. A/an thin, silver, medium, oval, Japanese, expensive watch 

3. A bread-like, French, Christmas, round cake 

4. A narrow, German, wooden, brown, short brush 

5. A black-eyed, young, beautiful, Polish, tall woman 

 

III. Fill in the blanks with a suitable adjective: 

1. as….as rain                              6. as …as gall 

2. as …as silk                              7. as…as the clock 

3. as…as a mouse                        8. as ….as a post 

4. as…as sin                                9. as ….as brass 

5. as…as a lark                          10. as…as a mule 

 

IV. Choose the correct answer: 

1. The weather is… today than it was two days ago. 

a) bad                   b) badder                c) worst                d) worse 

      2. My friend has recently moved into a… block of flats. 

 a) six-years-olds   b) six-years-old      c) six-year-old     d) six-year-olds 

       3. I was very proud of my uncle who was a/an… 

a) attorney general   b) general attorney   c) attorney-general   d) general-attorney 

       4. This tower is…. building in Moscow. 
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a) the highest            b) the most high       c) the higher            d) the highiest 

      5. My luggage is... than yours. 

a) heaviest              b) more heavier       c) heavyier        d) heavier 

    6. Mary wants to lose some weight, so she should avoid eating…foods. 

a) spicy                   b) greasy                 c) starchy          d) fatty 

     7. The more we study, … we become. 

a) wise                    b) more wiser          c) the wiser             d) the most wise 

     8. I explained to him … exercises to do. 

a) which                   b) what                   c)   how              d) whom 

     9. She has hardly … money. 

a) some                     b) no                      c) any                  d) much 

   10. I need some … information if you want me to help you. 

a) farther                  b) far                      c) much              d) further 

 

V.  Match the colour idioms in column A with the appropriate explanations in column B: 

                             A                                                                          B 

1. green with envy a. born into a rich family 

2. born with a silver spoon in one’s mouth         b. to be sad or depressed 

3. to be in the black c. to be in good health 

4. turn the air blue                                             d. to swear/use a lot of rude words 

5. bleed somebody white                                   e. very jealous 

6. be a grey eminence f. unexpectedly 

7. out of the blue                                        g. to have money in your bank account 

8. to be in the pink 

 

h. to be somebody who is very influential but 

remains in the background 

9. to have the blues i. to take away all somebody’s money 

10.to show the white feather j. to show signs of cowardice 

 

VI. Choose the right adjective from the pair: 

1. classic-classical  

Helen loves wearing … dresses. 

Tom likes both … and modern music. 

2. economic-economical 
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The manager was commenting on the…policy of the company. 

Father likes hybrid cars since they are very… . 

3. historic-historical 

Stephen the Great is an important…figure. 

The pottery found there was of … significance. 

4. technical-technological 

… changes are going to put jobs at risk. 

While working in that factory, I had to cope with a few … problems. 

5. elder-older 

Her …brother is two years older than her. 

Doris should involve her … children in these activities. 
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FIȘĂ DE LUCRU (clasa a VIII-a) 

FUNCȚII 

Profesor Lupașcu Liliana 

Școala Gimnazială ,,Constantin Parfene”- Vaslui 

 

 1. Se consideră funcția f:{ -3, 1, 2, 4}→ {-2, 2, 3, 5}  cu   f(x)= x+1. Indicați domeniul și 

codomeniul funcției. 

2. Dacă A( -3,1) şi B ( 1,4), calculați lungimea segmentului AB. 

3. Reprezentaţi grafic următoarea  funcţie: f  : {-2;-1;0;1;3;} , f(x) = 3x-4. Aflaţi mulţimea 

valorilor funcţiei f. 

4. Fie funcţia:{ -3, 1, 2, 4}→ {-2, 0, 1, 2, 3, 5} , xxf −= 4)(  şi punctele: A(1; 3), B(2; 3),  

C(3; 1), D(4; 0). Care din punctele de mai sus aparțin graficului? 

 5. Se dă  funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3. 

a) Calculați (4)f  

b) Calculați media aritmetică dintre (8)a f= și (18)b f=  

c) Dacă ( ) 10f x = , aflați x . 

d) Dacă 𝑥 ∈ ℝ și ( ) 2f x  , determinați x. 

6. Fie  f: R→ R , f ( x)= 2x - 3. 

a ) Aflaţi: f(3),f (-2), f (f (0)); 

b) Reprezentaţi  grafic funcţia f ; 

c ) Aflaţi punctele de pe graficul funcţiei care au abscisa egală cu ordonata; 

d) Aflaţi punctul M de pe graficul funcţiei care are abscisa 3; 

e) Aflaţi punctul N de pe graficul funcţiei care ordonata 7; 

 7. Se dă 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 10 

a) Aflați aria triunghiului determinat de reprezentarea geometrică a graficului funcției și axele de 

coordonate. 

b) Determinați distanța de la originea sistemului de coordonate la reprezentarea geometrică  a  

graficului funcţiei. 

 8. Fie funcţia   f: R→ R   ,  ( )f x ax b= + . 

a) Determinaţi funcţia baxxf +=)(  dacă punctele  A(1; 5) şi B(3; 9) aparţin graficului lui f. 

b)  Dacă 32)( += xxf , aflaţi valoarea numărului real m astfel încât punctul M(m; m+1) să aparţină 

graficului funcţiei f. 
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 9. Fie  f: R→ R , f(x)= 6x – 2. Determinați punctul care aparţine reprezentării geometrice a 

graficului funcţiei şi are ordonata cu 18 mai mare ca abscisa. 

 10. Fie funcţia  𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2. 

a) Aflaţi sinusul unghiului determinat de graficul funcţiei f şi axa Ox.  

b) Calculaţi suma )12(...)3()2()1( ffffS ++++= . 
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FIŞĂ de lucru 

Recapitulare inițială – clasa a IX – a 

 

Prof. Ionescu Nicoleta Nona 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploieşti 

 

➢ Scopul urmărit: actualizarea conținuturilor studiate în gimnaziu (clasele VII – VIII). 

➢ Conţinuturi vizate: 

− Element chimic, simbol chimic. Atom. Nucleu atomic. Număr atomic. Număr de masă. Structura 

învelişului de electroni. Corelaţii structură - loc ocupat de elementele chimice în tabelul periodic. 

− Masa atomică. Tipuri de substanţe. Proprietăţi chimice – exemplificări pe oxigen, carbon, fier, cupru, 

oxizi, acizi, baze, săruri. 

− Masă molară, raport atomic, raport de masă, compoziţie procentuală. 

− Legea conservării numărului de atomi. Ecuaţii chimice. Tipuri de reacţii chimice. Clasificare după 

diferite criterii. Exemplificări pentru metale, nemetale şi pentru substanţe compuse: oxizi, acizi, baze, 

săruri. Reacţii chimice cu importanţă practică. 

− Clasificarea soluţiilor, solubilitate, factori care influenţează solubilitatea substanţelor. Concentraţia în 

procente de masă. 

− Ecuaţii stoechiometrice. Probleme de calcul stoechiometric. Aplicaţii de calcul. 

➢ Competenţe urmărite: 

− Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor aspecte ce permit clasificarea reacţiilor chimice.  

− Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor. 

− Modelarea conceptelor, relațiilor, stucturilor. 

− Integrarea relațiilor matematice în rezolvarea de probleme. 

I. Completaţi tabelul:                                                                                                                                                                 

Denumirea 

elementului 

Simbolul 

chimic 
Z A p+ n0 e-  

Configuraţia 

electronică 
Grupa Perioada 

Fluor  9   10  K2 L7   

 Ca  40   20    

Sodiu   23     1, I A 3 

 N   7 7     

Aluminiu   27    K2 L8 M 3   

 Mg    12   2, II A 3 

Carbon  6 12       
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 S    16 16    

Siliciu  14 28       

 Be   4 5     

 

II. Completați tabelul următor, după exemplele date, indicând denumirea și tipul substanțelor respective: 

Nr. 

crt. 

Formula 

chimică 

Denumirea 

substanței 

Substanță 

simplă 

Substanţă compusă 

Oxid Bază Acid Sare 

1.  Ca Calciu X     

2.  CaO Oxid de calciu  X    

3.  HCl       

4.  AgNO3       

5.  Ca(OH)2       

6.  HNO3       

7.  NaOH       

8.  NaCl       

9.  CO2       

10.  H2SO4       

 

III.Completați și egalați ecuațiile următoare, specificând și tipul acestora:       

1. BaCl2       +          H2SO4  →….....……. +    HCl reacție de ……………………… 

2.   Fe      +       CuSO4 → …....…….+   Cu    reacție de ……………………… 

3.   H2CO3         →  .....…..       +      H2O        reacție de ……………………… 

4.   NaOH   +     CuSO4 → …...…….+    Cu(OH)2   reacție de ……………………… 

5.   CaCO3   →    CaO   +   ….......   reacție de ……………………… 

 

IV. Stabiliţi corespondenţa dintre elementele celor două coloane: A (formule chimice) și B (denumiri 

uzuale).     

   A      B 

....... a.  CaCO3 

....... b.  AgNO3 

....... c.  HCl + HNO3 

....... d.  H2SO4 

....... e.   Fe3O4 

....... f.   NH4Cl 

....... g.   CuSO4 

....... h.    CaO 

 

1. Var nestins 

2. Vitriol 

3. Ţipirig 

4. Magnetită 

5. Piatră vânătă 
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6. Apă regală 

7. Piatră de var (calcar) 

8. Piatra iadului 

V. Pentru substanţele numerotate cu a, b, d, f şi h de la exerciţiul precedent (IV) calculaţi: 

a. raportul dintre numărul de atomi; 

b. raportul de masă în care se combină elementele; 

c. compoziţia procentuală. 

 

VI.  Se consideră formulele următorilor oxizi: CaO, SO2, CO2, Na2O, SO3, N2O5, P4O6, P4O10.  Subliniaţi cu 

o linie oxizii acizi şi cu două linii oxizii bazici.  

 

VII. Particularizaţi clasificarea reacţiilor chimice de mai jos, dând câte două exemple: 

a. reacţii de combinare  

b. reacţii de descompunere  

c. reacţii de înlocuire (de substituţie)  

d. reacţii de schimb         

           

VIII. O masă de 40 g soluție de HCl de 

concentrație procentuală masică 36,5% 

reacționează cu fierul. 

Să se calculeze : 

         a). cantitatea de hidrogen, exprimată în 

moli, care se degajă; 

          b). concentrația procentuală a soluției de 

sare obținută în urma reacției, dizolvată în 250 g 

apă. 

 

IX.  Se amestecă 150 g de soluţie de sodă caustică de 

concentrație procentuală masică 15 % cu 80 g de 

soluţie de sodă caustică de concentrație procentuală 

masică 25 %. 

Se cere: a.  concentraţia soluţiei finale obţinute prin 

amestecarea celor două soluții; 

 b. cantitatea de HCl, exprimată în moli, necesară 

neutralizării soluţiei finale. 
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EVALUARE SUMATIVA LA ISTORIA MUZICII 

Prof. dr. Iacob Hilda Elisabeta 

Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă”Cluj-Napoca 

 

Barocul (cl.X) 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 1 punct din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect. 

                                           

1. Termenul baroc îşi are originea în cuvantul 

portughez care înseamna: 

a. clar, echilibrat 

b. bizar, ciudat 

c. frumos, estetic 

d. simetric, egal 

2. Epoca Barocului muzical se plasează între 

secolele: 

a. XIV-XV 

b. XV-XVI 

c. XVI-XVII 

d. VII-XVIII 

3. Cantata apare ca gen în secolul: 

a. XV 

b. XVI 

c. XVII 

d. XVIII 

4. Prima operă păstrată în întregime, semnată de 

Jcopo Peri se numeşte: 

a. Ariadna 

b. Orfeu 

c. Euridice 

d. Lamentarile lui Ieremia 

5. Gruparea intelectual-umanistă formaăa în 

jurul anului 1580 s-a numit: 

a. Camerata florentina 

b. Societatea florentina 

c. Camerata venetiana 

d. Societatea venetiana 

6. Prima operă care corespundea ideii de 

spectacol muzical, prin folosirea unor resurse 

dramaturgice muzicale, a fost: 

a. Orfeu de Gluck 

b. Orfeu de Monteverdi 

c. Euridice de Peri 

d. Daphne de Corsi 

7. Opera Incoronarea Popeei, scrisă în 1643 este 

creaţia lui: 

a. J.Peri 

b. J.Corsi 

c. C. Monteverdi 

d. G. Caccini 

8. Creatorul stilului francez de operă este: 

a. F. Couperin 

b. J.Ph. Rameau 

c. J.J. Rousseau 

d. J.B.Lully 

9. Prima opera buffa reprezentată în premieră la 

Paris, în 1752, a fost: 

a. La serva padrona 
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b. Ghicitorul satului 

c. Don Pasquale 

d. Serbarile galante 

10. Genul concerto grosso este scris pentru: 

a. orchestra de coarde 

b. orchestra cu solist 

c. grup solistic si orchestra 

d. orchestra de suflatori 

11. In lucrările Muzica apelor şi Muzica 

focurilor de artificii de Haendel predomina 

formele: 

a. de dans 

b. armonice 

c. polifonice 

d. corale 

12. J.S.Bach a trăit între anii: 

a. 1645 - 1700 

b. 1685 – 1750 

c. 1675 – 1760 

d. 1695 – 1780 

13. Câte concerte brandenburgice a scris Bach? 

a. 4 

b. 10 

c. 8 

d. 6 

14. Tema pentru Ofranda muzicală i–a fost dată 

lui Bach de către: 

a. Friederich al II-lea al Prusiei 

b. Wilhelm de Orania 

c. Printul Esterhazy 

d. Ludovic al XIV-lea 

15. Clavecinul bine temperat de J.S. Bach este 

alcătuit din: 

a. 1 caiet a 24 preludii şi fugi 

b. 2 caiete a 12 preludii şi fugi 

c. 2 caiete a 24 preludii şi fugi 

d. 3 caiete a 24 preludii şi fugi 

16.  Barocul mai este denumit şi: 

       a. epoca polifoniei instrumentale 

       b.  epoca stilului concertant 

 c. ambele variante de mai sus 

17. Antonio Vivaldi este renumit prin : 

         a) Concertele ,,Anotimpurile“ 

         b) Opera ,,Somnambula“ 

         c) Suita ,,Muzica apelor“ 

18. A.Corelli a compus: 

a) concerte brandenburgice 

b) concerte spirituale 

c) concerti grossi 
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Clasicismul (cl.X) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Cr. W. Gluck intrase în conflict cu 

partizanii stilului italian de operă care se 

numeau: 

a. lullysti 

b. gluckinisti 

c. bufoni 

d. piccinisti 

2. Ch. W. Gluck a înfăptuit reforma 

genului de: 

a. concert 

b. oratoriu 

c. opera 

d. simfonie 

3. Creaţiile lui Ph. Em. Bach care au 

influenţat evoluţia genurilor şi formelor 

clasice sunt: 

a. sinfonia 

b. operele buffe 

c. piesele pentru clavecin 

d. oratoriile 

4. Joseph Haydn a trăit între anii: 

a. 1750 – 1809 

b. 1732 -1809 

c. 1750 – 1810 

d. 1750 – 1800 

5.  Lucrările lui J.Haydn - Creaţiunea şi 

Anotimpurile aparţin genului: 

a. cantata 

b. simfonic 

c. opera 

d. oratoriu 

6. 21. Ce operă mozartiană are la baza un 

libret de Lorenzo da Ponte, dupa o piesă 

de Beaumarchais? 

a. Don Giovanni 

b. Răpirea din serai 

c. Nunta lui Figaro 

d. Cosi fan tutte 

7. Premiera operei Don Giovanni a avut loc 

la: 

a. Viena 

b. Praga 

c. Londra 

d. Paris 

8. Lucrarea vocal-simfonică amplă a lui 

Mozart, rămasă neterminată este: 

a. Simfonia 40 

b. Nunta lui Figaro 

c. Recviemul 

d. Flautul fermecat 

9. Intre ce ani a trăit Ludwig van 

Beethoven ? 

a. 1750 – 1827 

b. 1760 – 1827 

c. 1770 – 1827 

d. 1780 – 1827 
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10. In prima călătorie de studii la Viena, 

Beethoven l-a întâlnit pe: 

a. Haydn 

b. Mozart 

c. Salieri 

d. Gluck 

11. Beethoven a scris o singură operă, 

denumită: 

a. Ernani 

b. Coriolan 

c. Egmont 

d. Fidelio 

12. Simfonia în care Beethoven foloseste 

corul în partea finală este: 

a. Simfonia a III-a 

b. Simfonia a V-a 

c. Simfonia a VII-a 

d. Simfonia a IX-a 

13. Lucrările Appassionata, Patetica se 

înscriu in genul: 

a. simfonie 

b. sonata pentru vioara si pian 

c. sonata pentru pian 

d. concert 

14. Câte concerte pentru pian şi orchestra a 

scris Beethoven ? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

d. 10 

15. Câte concerte pentru vioară şi orchestra 

a scris Beethoven ? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 5 

16. Prima simfonie în care se urmareste cu 

consecvenţă un program şi o idee 

muzicală în devenire: 

a. Simfonia Faust 

b. Simfonia Alpilor 

c. Simfonia fantastica 

d. Simfonia Pastorala 

 

 

Romantismul (cl.XI) 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Prima operă romantică germană este: 

a. Freischutz 

b. Cavalerul rozalor 

c. Flautul fermecat 

d. Olandezul zburator 

2. Ciclul de lieduri alcătuit de editorul lui 

Schubert dupa moartea acestuia este: 

a. Frumoasa morăriţă 

b. Cântecul lebedei 

c. Călătorie de iarnă 
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d. Dragoste de poet 

3. Versiuni pianistice, preluând dificultăţile 

tehnice de virtuozitate ale originalelor, după 

Capriciile pentru vioara de Paganini, a realizat: 

a. Schubert 

b. Liszt 

c. Brahms 

d. Schumann 

4. Primul opus schumannian, cu denumirea de 

Abegg, se încadrează în genul: 

a. tema cu variatiuni 

b. studii 

c. capricii 

d. preludii 

5. Dupa modelul Clavecinului bine temperat de 

J.S. Bach, Chopin a compus: 

a. 24 Nocturne 

b. 24 Valsuri 

c. 24. Studii 

d. 24 Preludii 

6. Mendelssohn-Bartholdy a scris uvertura la 

piesa de Shakespeare cu titlul: 

a. Visul unei nopti de vară 

b. Othelo 

c. Falstaf 

d. Romeo si Julieta 

7. Mendelssohn-Bartholdy a publicat în revista 

Neue Zeitschrift fur Musik, iniţiată şi condusă 

de: 

a. Berlioz 

b. Schubert 

c. Schumann 

d. Wagner 

8. Studiul nr.12 op.10 de Chopin poartă 

subtitlul: 

a. Revoluţionar 

b. Patetic 

c. Funebru 

d. Transcendental 

9. Cel care a pus bazele terminologiei romantice 

în sfera muzicală a fost: 

a. L. v. Beethoven 

b. E.T.A. Hoffmann 

c. R. Roland 

d. R. Schumann 

10. Simfonia fantastică de H. Berlioz are: 

a. 3 părţi 

b. 4 părţi 

c. 5 părţi 

d. 6 părţi 

11. Genul în care Liszt şi-a adus o contribuţie 

esenţială este: 

a. sonata 

b. cvartetul 

c. liedul 

d. poemul simfonic 

12. Adolph Adam este creatorul baletului 

romantic: 

a. Petruska 

b. Giselle 

c. Coppelia 

d. Mireille 

13. Operele Somnambula, Puritanii, Norma au 

fost scrise de: 

a. Verdi 

b. Donizetti 

c. Bellini 
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d. Rossini 

14. Opera compusă de Verdi pe un libret 

inspirat de roamul lui Al. Dumas fiul este: 

a. Traviata 

b. Trubadurul 

c. Bal mascat 

d. Don Carlos 

15. Ultima operă compusă de Verdi este: 

a. Don Carlos 

b. Falstaf 

c. Othello 

d. Aida 

16. Genul creat de Jacques Offenbach în cultura 

muzicală a sec. XIX este: 

a. opera 

b. opereta 

c. baletul 

d. musicalul 

17. Simfonia Harold in Italia este scrisă de 

Berlioz la cererea lui: 

a. Paganini 

b. Liszt 

c. Chopin 

d. Schumann 

18. Libretul operei comice Beatrice si Benedict 

de Berlioz are la bază piesa lui Shakespeare: 

a. Visul unei nopti de vară 

b. Doi tineri din Verona 

c. Mult zgomot pentru nimic 

d. Masura pentru masura 

 

 

Muzica modernă şi contemporană (cl. XII) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Curentul denumit Impresionism apare în: 

a. Franţa 

b. Italia 

c. Germania 

d. Spania 

2. Scara modală folosită cu precădere de Claude 

Debussy în creaţia sa este: 

a. lidica 

b. pentatonica 

c. hexatonica 

d. heptatonica 

3. Maurice Ravel a fost discipolul lui: 

a. Berlioz 

b. Bizet 

c. Franck 

d. Faure 

4. Baletul Daphnis si Chloe de Maurice Ravel 

este subintitulat: 

a. simfonie coregrafică 

b. comedie muzicală 

c pantomimă 

d. drama per musica 
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5. Pantomima într-un act, cu tente expresioniste, 

compusă de Bela Bartok, se numeşte: 

a. Pierrot Lunaire 

b. Mandarinul miraculos 

c. Asteptare 

d. Lulu 

6. Maurice Ravel a orchestrat ciclul de piese 

pentru pian de Mussorgski intitulat: 

a. O noapte pe muntele pleşuv 

b. Tablouri dintr-o expoziţie 

c. Marea 

d. Oglinzi 

7. Stravinski a scris o opera-oratoriu având drept 

erou un personaj al tragediei antice a lui Eschil: 

a. Andromaca 

b. Oedipus Rex 

c. Paris si Elena 

d. Eneida 

8. Titlul baletului fantastic scris de Manuel de 

Falla prezentând o fresca din viaţa gitanilor, 

este: 

a. Carmen 

b. Alhambra 

c. Amorul Vrajitor 

d. Nopti in gradinile Spaniei 

9. Cele mai importante opere compuse de Alban 

Berg sunt: 

a. Wozzek, Asteptare 

b. Pierrot Lunaire, Oedipus Rex 

c. Wozzek, Asteptare 

d. Wozzek, Lulu 

10. Isaac Albeniz s-a remarcat în domeniul 

interpretativ ca virtuoz al: 

a. pianului 

b. chitarei 

c. viorii 

d. violoncelului 

11. Richard Strauss este continuatorul lui Liszt 

şi Berlioz în ceea ce priveste: 

a. concertul instrumental 

b. opera seria 

c. programatismul muzical 

d. miniatura instrumentală 

12. Ateneul Roman s-a inaugurat în anul: 

a. 1887 

b. 1888 

c. 1889 

d. 1890 

13. Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, 

Pierre Schaeffer sunt reprezentanţi ai curentului: 

a. aleatorist 

b. impresionist 

c. neoclasicist 

d. expresionist 

14. Cantata profana de Bela Bartok este o 

lucrare ce se încadreaz ă îin genul: 

a. simfonic 

b. cameral 

c. vocal-simfonic 

d. concertant 

15. Ce compozitor contemporan a iniţiat 

serialismul integral: 

a. Pierre Boulez 

b. Claude Debussy 

c. George Enescu 

d. Igor Stravinski 

16. Autorul Recviemului Poloniei pentru solişti, 

cor şi orchestră, scris în 1995, este: 
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a. Krzysztof Penderecki 

b. Frederic Chopin 

c. Edvard Grieg 

d. Leos Janacek 

17. Autorul baletului Petruska este : 

a. Igor Stravinski 

b. Piotr Ilici Ceaikovski 

c. Serghie Prokofiev 

d. Dmitri Sostakovici 

18. Boguslav Martinu este reprezentant al şcolii: 

a. ruse 

b. poloneze 

c. cehe 

d. ungare 
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Muzica românească (cl. XII) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Care erau funcţiile muzicii la traco-daci: 

a. formativă şi limbaj universal. 

b. cognitivă si formativă 

c. cognitivă, formativă şi socială 

d. cognitivă, socială  

2. Ce tip de âantare ilustrează, în muzica daco-romană, genul muzicii eroice: 

a. cantica 

b. pean 

c. torelli 

d. epoda 

3. Ce tip de cântare ilustrează în muzica daco-romana, genul muzicii magice, vindecătoare: 

a. cantica 

b. pean 

c. torelli 

d. epoda 

4. Care sunt stilurile muzicii bizantine: 

a. irmologic, papadic şi aliluiatic 

b. irmologic, stihiraric şi silabic 

c. irmologic, stihiraric şi papadic 

d. irmologic, papadic şi melismatic 

e. melismatic, stihiraric şi papadic 

5. Cui i se datorează sistematizarea cântarilor bizantine (sec. VIII): 

a. Efrem Sirianul 

b. Ioan Damaschinul 

c. Cosma din Ierusalim 

d. Andrei Criteanul 

6. Cercetători ai istoriei muzicii româneşti au fost: 
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a. Mihail Grigore Poslusnicu 

b. Eduard Caudella 

c. Gheorghe Brailoiu 

d. George Breazul 

7. In istoria muzicii româneşti, culegerea Spitalul amorului se datorează lui: 

a. Carol Miculi 

b. Ioan Andreas Wachmann 

c. Eduard Caudella 

d. Anton Pann 

8. A compus doine pentru pian (sec. XIX): 

a. Ioan Andreas Wachmann 

b. Eduard Caudella 

c. Carol Miculi 

d. Constantin Steleanu 

9. Opereta-vrăjitorie Baba-Harca de Alexandru Flechtenmacher are la bază libretul lui : 

a. Alexandru Flechtenmacher 

b. Matei Millo 

c. Eduard Caudella 

d. Vasile Alecsandri 

10. Compozitorul care a teoretizat modurile este: 

a. George Enescu 

b. Gavriil Musicescu 

c. Ciprian Porumbescu 

d. Eduard Caudella 

11. Este cunoscută cu subtitlul „în caracter popular românesc” una din lucrările de Enescu: 

a. Suita 1-a pentru orchestra 

b. Suita a 2-a pentru orchestra 

c. Suita Sateasca 

d. Sonata a III-a pentru pian si vioara 

12. Suita pentru vioară şi pian „Impresii din copilărie” de Enescu poartă numărul de opus: 

a. 25 

b. 26 

c. 27 
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d. 28 

13. Numărul mişcărilor Suitei pentru vioară şi pian „Impresii din copilărie” de Enescu este: 

a. 5 

b. 8 

c. 9 

d. 10 

14. Trăsătura dominantă a creaţiei enesciene o constituie: 

a. amplificarea continuă 

b. reductibilitatea 

c. unitatea tuturor frazelor muzicale 

d. tehnica variatională 

15 Concepţtia armonică enesciană are în vedere: 

a. afirmarea tonicii 

b. afirmarea dominantei 

c. frecvente schimbări de centru 

d. menţinerea unui singur centru 

16. Creatorul care consideră că motivul popular se pretează descrierilor pitoreşti şi a culorii locale 

este: 

a. George Enescu 

b. Mihail Jora 

c. Paul Constantinescu 

d. Alexandru Zirra 

17. Potrivit manierei de tratare a modelului folcloric, creaţia enesciană este astfel delimitată: 

a. trei mari perioade 

b. doua mari perioade 

c. patru mari perioade 

d. o singura perioadă 

18. Mihail Jora este considerat creatorul a două genuri muzicale în creaţia muzicală romănească: 

a. opera şi balet 

b. coral şi opera 

c. lied şi opera 

d. lied şi balet
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Test de evaluare   clasa aVII-a 

Ivan Rodica 

Colegiul Național C.D.Loga, Timișoara 

Se dă textul: 

Niculăiță se duce grăbit într-acolo, își face loc printre copii, îl atinge pe negustor pe braț și îl 

întreabă dacă a găsit portofelul . 

                                                                                ( I.Al.Brătescu-Voinești) 

1. Precizează dacă enunțurile sunt adevărate sau false, încercuind varianta corectă:       10 p 

A F   În fragmentul dat sunt cinci predicate.  

A F  Prima virgulă din text marchează un raport de subordonare. 

A F  Ultima propoziție din text este propoziție principală. 

A F  Raportul de coordonare este marcat doar prin juxtapunere. 

 

2.  Subliniază predicatele din textul dat.                                                                           10 p 

3.  Încercuiește elementele de relație și delimitează fraza în propoziții                           10 p 

4.  Precizează felul fiecărei propoziții identificate în text.                                               10 p 

 

5. Completează enunțurile:                                                                                               10 p 

Între propoziția P1 și propoziția P2 există un raport de ……………………………………. 

Între propoziția P3 și P4 există un raport de………………………………………………… 

Între propoziția P4 și P5 există un raport de………………………………………………. 

Propoziția regentă din textul dat este:…………………………………………………………  

 

6. Dă exemple de câte două conjuncții coordonatoare :                                                    10 p 

- copulative:…………………………………………………………………………. 

- disjunctive:………………………………………………………………………… 

 

7. La nivel de frază, raportul de subordonare se realizează între……………………………. 

………………………………………………………………………………………       5 p 

8. Explică între ce tip de propoziții se stabilește raportul de coordonare.                         5 p 
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9. Alcătuiește o frază în care să existe două propoziții  aflate în raport de coordonare prin joncțiune, 

cu ajutorul unei conjuncții coordonatoare adversative.                                   10 p 

10. Corectează textul dat: 

Eu voi pleca iar tu vei veni în locul meu. Fie vară fie iarnă vom menține legătura dintre noi. Ne vom 

întâlni la mine, sau la tine. Vom discuta așadar despre toate.                             10 p 

 

10 puncte din oficiu 
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Test de evaluare 

Clasa a V-a                                                                                    

Ivan Rodica 

Colegiul Național C.D.Loga, Timișoara 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.  

   Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

Subiectul I (66 de puncte) 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

Domnișoara Phelps o privi cu neîncredere, dar Matilda îi întoarse privirea, serioasă. 

— Unele nu prea mi-au plăcut, completă fetița, altele mi s-au părut grozave! Mi-a plăcut foarte mult 

„Grădina secretă“. Era plină de mister. O cameră secretă ascunsă după o ușă închisă și o grădină 

mascată în spatele unui zid. 

Domnișoara Phelps rămase mută de uimire. 

— Ce ți-ar plăcea să citești? întrebă ea, străduindu-se să păstreze o mină calmă. 

— Aș dori o carte foarte bună, dintre cele care le plac oamenilor mari, răspunse Matilda. O carte 

celebră. 

Pe parcursul următoarelor șase luni, sub ochii atenți și prietenoși ai bibliotecarei, Matilda citi o listă 

impresionantă de cărți cunoscute. 

— Știai că aceste cărți se pot împrumuta de la bibliotecă și le poți lua acasă? o întrebă domnișoara 

Phelps într-una din zile. Alege orice carte dorești, eu îmi notez în caiet și poți să o iei acasă pentru 

următoarele două săptămâni. Zis și făcut. 

De atunci, Matilda nu mai venea la bibliotecă decât o dată pe săptămână, pentru a restitui cărțile 

împrumutate și pentru a lua cu împrumut altele noi. Citea întruna. Dormitorul ei de-acasă deveni 

cameră de lectură și-și petrecea cele mai multe după-amieze cufundată în cărți, adesea cu o cană de 

ciocolată caldă lângă ea. 

                                                                                                              ( Mathilda, de R.Dahl) 

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

A. Limba română 60p. 

1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor: mister, mascată , notez.                                6p. 

(2x3) 
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2. Stabilește câte sunete și câte litere au cuvintele: plăcea, citi,  carte.                                            6p.( 

2x3)  

3.Transcrie din text o propoziție asertivă și o propoziție interogativă.                                             

8p.(2x4) 

4. Dă exemple de trei cuvinte din câmpul lexical al bibliotecii.                                                       6p. 

(2x3) 

5. Stabilește modul și timpul verbelor: venea, plac, a plăcut.                                                           

6p.(2x3) 

6. Alcătuiește două propoziții în care verbul a avea să fie predicativ și auxiliar.                             8p. 

(2x4) 

B. Înţelegerea textului 

7. Menționează personajele care participă la acțiune.                                                                                 

5p. 

8. Identifică două cuvinte - cheie pentru fragmentul dat.                                                                           

5p. 

9. Formulează două idei principale corespunzătoare fragmentului.                                                        

10 p.  

 

Subiectul al II-lea (18 puncte) 

      Redactează, în cel puțin15 rânduri, o compunere în care să prezinți o întâmplare petrecută la 

bibliotecă, iar personajele să fie Mathilda și d-ra Phelps, respectând regulile de alcătuire ale unui astfel 

de tip de compunere. 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa 

textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 

3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
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TEST DE EVALUARE 

Clasa a VII-a 
Ivan Rodica 

Colegiul Național C.D.Loga, Timișoara  

Se dă textul: 

Oare m-a înşelat tânărul sau am pierdut banii? Am cumpărat două cărți, două caiete şi am plătit cu 

o hârtie de o sută . Un caiet costă patru lei, iar celălalt costă șase lei, deci amândouă fac zece lei. 

Mâine voi cumpăra și un bloc de desen. 

 

1. Precizează dacă enunțurile sunt adevărate sau false, încercuind varianta corectă:                    10 p 

a. A F În fragmentul dat sunt opt  predicate. 

b. A F Cuvântul sau din text marchează un raport de coordonare. 

c. A F Ultima propoziție din text este propoziție principală. 

d. A F Raportul de coordonare este marcat doar prin juxtapunere. 

2. Subliniază predicatele din textul dat, precizând felul acestora.                                                10 p 

3. Încercuiește elementele de relație și delimitează fraza în propoziții .                                      10 p 

4. Precizează felul fiecărei propoziții identificate în text.                                                            10 p 

5. Completează enunțurile:                                                                                                          10 p 

Între propoziția P1 și propoziția P2 există un raport de ………………………………………. 

Între propoziția P3 și P4 există un raport de…………………………………………………… 

Între propoziția P5 și P6 există un raport de…………………………………………………… 

Între propoziția P6 și P7 există un raport de…………………………………………………… 

În ultimul enunț cuvântul și are valoare de conjuncție………………………………………… 
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6. Dă câte două exemple de conjuncții coordonatoare :                                                                 10 p 

- adversative:…………………………………………………………………………. 

- copulative:………………………………………………………………………… 

7. La nivel de frază, raportul de subordonare se realizează între……………………………. 

………………………………………………………………………………………………       2 p 

8. Explică între ce tip de propoziții se stabilește raportul de coordonare.                                     2 p 

9. Redactează un text descriptiv, de maximum 10 rânduri,  în care să folosești o conjuncție 

coordonatoare copulativă, una adversativă, una disjunctivă, una concluzivă și trei conjuncții 

subordonatoare, pe care le vei sublinia.                                                                                        8 p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu 
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FIȘĂ DE LUCRU - SUBSTANTIVUL 

 

                                Tecuceanu Mihaela 

                                                                           Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, Slatina, Olt 

 

 

1. Notează o rețetă culinară în care să folosești zece substantive defective de plural. 

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

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

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

 

2. Alcătuiește enunțuri cu cinci substantive defective de singular. 

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

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

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

 

3. Completează spațiile punctate cu forma indicată a substantivului dintre paranteze: 

a) Bate-i ............................................................ toba în ureche. (surd – D) 

b) Cartea ............................................................... e cam ruptă.  (elev – G) 

c) Gura ...................................................... adevăr vorbește. (păcătos – G) 

d) Codru-i frate ..................................................................... (român – Ac) 

e) ................................................. de căpătat nu se caută în gură. (cal – N) 

f) ..............................................................., aleargă mai repede! (Ion – V) 

g) A descoperit că mănușile erau ........................................... (bunică – G) 

h) ................................................................ i s-a rătăcit pisica. (băiat – D) 

 

4. Alcătuiește enunțuri cu cele două forme de plural ale substantivelor: virus, bob, vis, 

ghid, difuzor, corn, cap, calcul, coardă, eseu, lob, șah, timp, corp, pas, arc, plan, cot, cămin, bandă, 

raport. (Exercițiul poate fi efectuat oral.) 

 

5. Notează zece substantive compuse prin alăturare cu cratimă, care să fie comune, și 

altele zece compuse prin alăturare fără cratimă, care să fie proprii. 

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

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

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

 

6.  Scrie zece substantive comune provenite din substantive proprii. 

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

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

 

7. Analizează substantivele din următoarele enunțuri: 

 

Tatăl Mariei este inginer. 

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

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

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

 

Magazinul din fața blocului a fost deschis de unchiul meu. 

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

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

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

 

În vara aceasta voi pleca la mare. 

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

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

 

Pe strada Brâncoveanu s-a petrecut un accident tragic. 

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

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

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

 

Colega mea de bancă, Miriam, a câștigat premiul întâi. 

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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Ioanei îi place matematica. 

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

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

 

Călin va ajunge asemenea tatălui său. 

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

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

 

Jucăria este din pluș. 

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

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

 

Părinții mei l-au încurajat pe Mihai să se înscrie la un liceu bun. 

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

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

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

 

Vorbeam adesea despre cărțile preferate. 

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

 

Floarea din geam este o mușcată. 

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

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

............................................................................................................................................. 
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SUBSTANTIVUL - EVALUARE SUMATIVĂ  

Clasa  a V-a 

 

                    Tecuceanu Mihaela  

                                                                Liceul Teoretic Nicolae Titulescu,  Slatina, Olt 

 

„Această mare e acoperită de adolescenți 

Care învață mersul pe valuri, în picioare, 

Mai  rezămându-se cu brațul de curenți, 

Mai sprijinindu-se de-o rază țeapănă, de soare.” 

                                                             Nichita Stănescu, Adolescenți pe mare  

Cerințe 

1. Transcrie, din text, trei substantive care alcătuiesc câmpul lexical al mării. 5 p 

2. Analizează substantivele scrise cursiv, precizând felul substantivului, genul, numărul, articolul, 

prepoziția  și ce este ca parte de propoziție. 5 p 

3. Precizați care sunt părțile de propoziție studiate. 5 p 

4. Scrie propoziții în care cuvintele car, mătură să fie, pe rând substantive, respectiv verbe. 5 p 

5. Articulați hotărât și nehotărât următoarele substantive atât la singular, cât și la plural - adolescenți, 

rază, curenți. Precizați care sunt acestea și felul lor. 10 p 

6. Alcătuiți două propoziții cu substantivul creangă, în care să fie atât comun, cât și propriu. 10 p 

7. Construiește propoziții în care să ai câte un substantiv care să fie atât atribut, cât și subiect, pornind 

de la substantivele fereastra și școlar. Nu schimbați forma substantivului! 10 p 

8. Arătați care sunt întrebările subiectului, respectiv atributului. 10 p 

9. Identificați și precizați felul atributelor din propoziția - În grădina veche a palatului de cleștar se 

află un măr cu mere aurite. 10 p 

10. Dați exemple de propoziții în care să aveți subiect exprimat prin substantiv,  pronume și numeral. 

Subliniați-le! 10 p 

11. Personificați substantivele soare și mare. 10 p 

 10 p  oficiu 

                                                                                        Total - 100 p 
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VERBUL - EVALUARE SUMATIVĂ 

CLASA  a V-a 

                                 Tecuceanu Mihaela  

                                                                           Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, Slatina, Olt 

 

1. Stabileşte timpul verbelor:                                                                                

auzeam =                                                                am participat = 

voi învăța =                                                             voi afla = 

alergam =                                                                văd = 

mănânc =                                                                comunicam = 

                                                                                                                                          10 p 

 

2. Scrie verbele următoare la pers. a II-a plural, la timpurile învățate  

a alerga .............................................                    a rezolva ...................................... 

a merge ……… 

                                                                                                                                         10 p 

 

3. Conjugă verbul „a agrea” la modul indicativ, timpul prezent.                         

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

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

                                                                                                                                         10 p 

 

4. Folosește într-un enunț verbul „a ajunge” la modul indicativ, timp perfect compus, pers. a III-a, nr. 

plural: 

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

                                                                                                                                         10 p 

 

5. Construiește 2 enunțuri în care verbul „a avea” să aibă, pe rând, valori morfologice diferite:                                                                                                                   

a. predicativă ....................................................... 

b. auxiliară ........................................................... 

                                                                                                                                         10 p 

6. Analizează  toate verbele din enunțul:   
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 „- Oamenii au uitat cu totul acest adevăr, zise vulpea. Tu însă nu trebuie să-l uiți. Devii 

răspunzător pentru totdeauna pentru ceea ce ai îmblânzit.  Tu ești răspunzător de floarea ta.” 

                                                                                           (Micul prinț, Antoine de Saint-Exupery) 

                                                                                                                                         20 p 

 

7. Predicatul propoziției Voi citi mâine este: 

a. Voi citi. 

b. Citi. 

 c. Voi.                                                                                                                                

                                                                                                                                        10 p 

 

8. Ce valoare morfologică are verbul a avea în enunțul: 

Am învățat lecția. 

a. Verb predicativ 

b. Verb auxiliar  

       c.  pronume 

                                                                                                                                                10 p 

 

 

 

     10 p oficiu 

          Total - 100 p 
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Matematică şi explorarea mediului – clasa I 

Evaluare sumativă la sfârşitul semestrului I 

 

Prof. inv. primar, Lambru Viorica 

 Școala Gimnazială Movila Banului 

 

 

1)Scrie numerele:  

 a) de la 25 la 34 

                                        

 

 b) cuprinse între 95 şi 85 

                                        

 

 c) mai mari decât 13 , dar mai mici sau egale cu 23 

                                        

 

2)Calculaţi: 

 

 5 +   4 =    9 – 4 + 2 =     10 +   5 = 

 3 +  2 =    6 – 5 + 4 =      10 + 10 = 

 8 +  1 =    8 + 2 – 5 =     20 -  30 = 

 6 +  3 =   5 + 3 – 4 =     40 -  20 = 

 
3)Compară numerele folosind simbolurile: < , > sau =   

 13       19 79       49 27       23  81       81  10       30       29     18 

 

4)Scrie vecinii numerelor: 

 

___  31  ___  ___  90 ___  ___  72  ____  ___  61  ___ 

 

___  14  ___  ___  89 ___  ___ 55  ____  ___  31 ____ 

 

5)Calculează , apoi fă proba prin adunare şi scădere: 

 

 7  +  2  =   4  +  5  =   1  +  7  =  

 _____________  _____________      ____________ 

 _____________  _____________  ____________ 

 _____________  _____________  ____________ 

 
6)Scrie în ordine crescătoare numerele: 45 ; 29; 15; 38; 69; 54; 7. 

                                   

  
 

7)Scrie în ordine descrescătoare numerele : 37; 81; 99; 5 ; 17; 26; 43. 
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8)Află termenul necunoscut:  

 

 a+  6  =  9  10 + a =  40   8 +  a  =  10  
  ___________  ____________ _____________ 

 ___________  ____________ _____________ 

 ___________  ____________ _____________ 

 

9)Colorează doar animalele domestice. Realizează corespondenţe! 

 

                                       
 

 

                               
 

 

10)Colorează  cu albastru lunile de iarnă şi cu portocaliu lunile de toamnă: 

 

octombrie ianuarie septembrie decembrie noiembrie februarie 

 

 

 

11)Uneşte desenul cu cuvântul corespunzător din tabel.   

 

                                            
 

 

miros   văz    pipăit   auz   gust 
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DESCRIPTORI   DE  PERFORMANŢĂ: 

Itemi Foarte   bine            Bine      Suficient 

1. Scrie corect cele trei 

şiruri de numere. 

Scrie corect două şiruri de 

numere, iar al treilea cu 

greşeli. 

Scrie corect numai 

primul şir de numere din 

cele trei. 

2. Calculează corect 10-12 

operaţii aritmetice. 

Calculează corect 8-10 

operaţii aritmetice. 

Calculează corect 6-8 

operaţii aritmetice. 

3. Compară corect cele 6 

situaţii. 

Compară corect 4-5 

situaţii. 

Compară corect 3 

situaţii. 

4. Scrie corect toţi vecinii 

numerelor. 

Scrie corect un număr de 

14 vecini din totalul de 16. 

Scrie corect un număr de 

10 vecini din totalul de 

16. 

5. Rezolvă corect 

adunările şi efectuează 

proba lor. 

Rezolvă corect adunările , 

dar are unele greşeli la 

efectuarea probei prin 

scădere. 

Rezolvă corect adunările 

dar greşeşte la 

efectuarea probei. 

6. Ordonează crescător 

cele  şapte numere. 

Ordonează crescător 5  

numere din 7 câte sunt de 

toate. 

Ordonează crescător 

doar 3-4 numere. 

7. Ordonează descrescător 

toate cele  şapte numere. 

Ordonează descrescător 5 

numere din 7. 

Ordonează descrescător 

3-4 numere din cele 7. 

8. Află corect termenul 

necunoscut în toate cele 

trei situaţii. 

Află termenul necunoscut 

în două din cele trei 

situaţii. 

Află termenul 

necunoscut într-o 

singură situaţie. 

9. Colorează corect cele 

trei animale domestice şi 

corespondenţa între 

animal şi hrana 

preferată. 

Colorează corect două 

animale sălbatice şi 

realizează corespondenţe. 

Colorează corect 1- 2 

animale dar greşeşte la 

corespondenţe. 

10. Colorează corect atât 

lunile de toamnă cât şi 

cele de iarnă. 

Colorează corect doar 4 

luni din totalul  de 6. 

Colorează corect doar 

trei luni din totalul de 6. 

11. Uneşte corect toate cele 

5 situaţii. 

Uneşte corect 4 situaţii din 

5. 

Uneşte corect 3 situaţii 

din 5. 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE: 

1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100 ; 

1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100; 

1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, 

aproximări; 

1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0- 100, recurgând frecvent la 

numărare; 

1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice ( termen, total, diferenţă , < , > , = +, -) în 

rezolvarea şi / sau compunerea de probleme. 

3.1 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat. 
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OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

Etapa locală 

Clasa a VI-a 

Bulf Veronica 

 Școala Gimnazială „George Emil Palade” - Buzău 

 

 

 ▪ Toate subiectele sunt obligatorii.  

▪ Timp efectiv de lucru: 3 ore. Nu se acordă puncte din oficiu. 

 Total: 100 de puncte. 

 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos și răspunde corect tuturor cerințelor formulate  în 

sarcinile de lucru:  : 

 

A.  Cărțile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, asa cum se odihnesc fluturii pe 

câte-o frunză, când îsi desfăsoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când deschizi 

o carte, ea zboară. Si tu odată cu ea, ca si când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture urias. Dar 

cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare-n 

floare în această lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în 

care trăim, altele sunt populate de ființe care nu ni se arată decât în vise.   

Pe aripile fluturilor nostri de hârtie, asemenea unor solzisori ce irizează lumina, sunt tatuaje 

ciudate, înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la scoală ca să le deslusim. Stând 

confortabil pe spinarea mătăsoasă a marelui fluture, citim si zburăm. Căci fluturele nu se urneste de pe 

frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, 

ci de imagini, atingeri, mirosuri si melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Si atunci înțelegem că 

zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi însine. Cărțile sunt fluturi 

cu care zburăm prin propria noastră minte, sub bolta uriasă a țestei noastre. 

Niciun aparat de zbor nu te-a dus atât de departe. Deslușind runele1 ciudate de pe aripile ce 

lopătează lenes, înțelegi că ele vorbesc despre orase de cristal si subterane pline de monstri, si regine 

misterioase si secole îngropate în uitare, numai si numai pentru că toate aceste minuni, miraculoase 

sau înfricosătoare, se află deja în tine. Se aflau acolo înainte să-ți începi călătoria. Citind si zburând, 

ceea ce e unul si acelasi lucru, nu faci decât să desenezi harta magică a propriului tău suflet. Ai știut 

că ești atât de complicat? Ai fi bănuit că trăiesc atât de multe lumi în tine?[…] 
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Filmele sunt si ele fluturi, ca si fotografiile sau jocurile pe computer, care te atrag atât de mult. 

Dar sunt fluturi cu o singură aripă. Mai eficiente si mai directe, dar nu atât de fabuloase. Orice copil 

ar prefera să zboare pe un fluture urias, cu aripile colorate carnavelesc, decât cu deltaplanul.[…]O 

diferență uriasă există între aripile cărții si aripa filmului sau a fotografiei: privind un film, vezi imagini 

străine si la fel pentru toți privitorii. Citind o carte, privesti în tine însuți. Nimeni, niciodată, n-o să 

citească scrierile citite de tine. Zece oameni care citesc aceeasi carte citesc de fapt zece cărți diferite. 

(Mircea Cărtărescu, A patra inimă, în volumul Care-i faza cu cititul?) 

 

1rune - caractere grafice ale unor vechi alfabete germanice. 

 

B.  Despachetaseră cartea, Meggie văzu hârtia de împachetat zăcând pe un scaun. Nu observaseră că 

intrase. Elinor era aplecată peste pupitru, Mo stătea lângă ea. Amândoi erau cu spatele la uşă.  

— Incredibil. Credeam că nu mai există niciun exemplar, tocmai spunea Elinor. Circulă istorii ciudate 

despre cartea asta. Un anticar de la care cumpăr des mi-a povestit că în urmă cu nişte ani i s-au furat 

trei exemplare, şi anume în aceeaşi zi. Aproape aceeaşi istorie am auzit-o de la doi librari.  

— Serios? Ciudat, într-adevăr! zise Mo – dar Meggie îi cunoştea destul de bine vocea ca să-şi dea 

seama că mirarea lui era prefăcută. Ei, da, fie cum o fi. Chiar dacă nu ar fi o carte rară, pentru mine e 

foarte preţioasă şi aş fi bucuros să ştiu că e bine păstrată, pentru o vreme, până când vin s-o iau.  

— La mine orice carte e bine păstrată, zise Elinor cu asprime. Ştii asta. Ele sunt copiii mei, copiii mei 

negri ca cerneala, pe care îi îngrijesc cu toată atenţia. Îi ţin departe de lumina soarelui, îi şterg de praf 

şi-i apăr de moliile de cărţi hămesite şi de degetele murdare ale oamenilor. Cartea asta o să capete un 

loc de cinste şi nimeni n-o s-o vadă până când o s-o iei înapoi. În biblioteca mea vizitatorii sunt mai 

degrabă nedoriţi. Ei lasă doar urme de degete şi coji de caşcaval pe bietele mele cărţi. Afară de asta, 

după cum ştii, dispun de un sistem de alarmă foarte scump.  

— Da, asta e deosebit de liniştitor! – Vocea lui Mo suna a uşurare –. Îţi mulţumesc, Elinor. Îţi 

mulţumesc cu adevărat foarte mult. Iar dacă ar fi ca peste puţin timp să bată cineva la uşa ta şi să te 

întrebe de carte, te rog să te prefaci că n-ai auzit niciodată de ea, da?  

— Bineînţeles. Ce nu face omul pentru un bun legător de cărţi? Afară de asta, eşti bărbatul nepoatei 

mele. Ştii că uneori îi duc lipsa? Păi, cred că şi ţie ţi se întâmplă acelaşi lucru. Fata ta pare că se 

descurcă foarte bine fără ea, nu?  

— Abia dacă îşi aminteşte, zise Mo încet.  
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— Ei, asta e o binecuvântare, nu-i aşa? Uneori e practic că memoria noastră nu e nici pe jumătate atât 

de bună ca aceea a cărţilor. Fără ele n-am mai şti pesemne nimic. Toate s-ar uita: Războiul Troian, 

Columb, Marco Polo, Shakespeare, toţi acei regi şi zei smintiţi… Elinor se întoarse – şi încremeni. 

(Cornelia Funke  , Inimă de cerneală- fragment) 

 

C.     “România, citeşte!”, un proiect de promovare a lecturii. 

Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România (FEDCR) demarează în această 

toamnă campania națională de promovare a lecturii “România, citește!”, menită să încurajeze lectura 

în rândul publicului larg.  

“Fiecare carte citită deschide o fereastră în suflet. Doar cărțile pot oferi raspunsuri la întrebările 

esențiale care ne frământă. Ele ne conduc într-un refugiu plin de farmec din viața cotidiană, într-un loc 

unde ne putem construi propria lume. Astfel putem deveni mai buni, mai fericiți, mai bogați după 

fiecare întâlnire cu cartea...”România, citește!” un îndemn către îmbogățire spirituală, o cale care odată 

urmată va transforma realitatea din alb și negru într-un ținut plin de culoare”, declara Lucia Ovezea, 

președinte al FEDCR.   

În contextul actual în care piața de carte din Romania este plasată pe ultimul loc în cadrul țărilor 

din UE, organizatorii își propun să atragă atenția asupra lecturii ca motor de dezvoltare personală și 

socială. Semnalul de alarmă care a dus la inițierea acestei campanii a fost dat de studiile recente care 

arată că 22% dintre români nu citesc nicio carte, în timp ce unul din cinci români citeste doar o carte 

pe an.  

       (https://www.zilesinopti.ro/articole/3614/romania-citeste-un-proiect-de-promovare-a-lecturii) 

 

 

  SUBIECTUL I-      Elemente de construcţie a comunicării -                                          20 de puncte     

Scrie numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

1. În cuvintele:  există, împachetat, ciudat, refugiu  există, în ordine:  

 

a) 6 sunete, 10 sunete, 6 sunete, 7 sunete;  

b) 6 sunete, 9 sunete, 5 sunete, 6 sunete;  

c) 7 sunete, 9 sunete, 5 sunete, 6 sunete;  

d) 7 sunete, 9 sunete, 6 sunete, 7 sunete.        2 puncte 

 

https://www.zilesinopti.ro/articole/3614/romania-citeste-un-proiect-de-promovare-a-lecturii
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2.  În paragraful: “Pe aripile fluturilor noștri de hârtie, asemenea unor solzișori ce irizează lumina, 

sunt tatuaje ciudate, înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la școală ca să le 

deslușim.”, există:  

a) patru predicate verbale şi un predicat nominal;  

b) cinci predicate verbale şi un predicat nominal;  

c) un predicat nominal şi trei predicate verbale;  

d) cinci predicate verbale.                         2 

puncte 

   

3. Sinonimele contextuale ale cuvintelor: carte, asprime, copiii, ingrijesc, din rândurile 44-45, sunt 

în ordine: 

a) volum, duioșie, adulții, ocrotesc 

b) caiet, duritate, fiii, ocrotesc; 

c) volum, severitate, fiii, ocrotesc; 

d) lucrare, duritate, fiii, alung.                                                                                     2 puncte 

 

Scrie răspunsurile corecte ale cerinţelor de mai jos: 

4.  Precizează valorile verbelor subliniate din rândul 21. Construieşte două enunţuri cu alte valori ale 

aceloraşi verbe, pe care le vei preciza.                                                                2 puncte                   

5.  Selectează din rândurile 75-76 două verbe aflate la moduri diferite şi precizează-le.              2 puncte  

6. Extrage, din rândurile 40-42, două pronume  aflate la persoane diferite și cazuri diferite ( precizează 

persoana și cazul)                                                          2 puncte 

7. Transcrie două enunțuri interogative din rândurile 21-22.     2 puncte 

8. Alcătuieşte două enunţuri cu sensurile cuvântului polisemantic carte.                         2 puncte    

9. Construieşte câte un enunţ cu omonimele cuvintelor care si unde din rândurile 70-71.           2 puncte  

10. Rescrie corect bilețelul lui Elinor către Mo: Findcă m-ai vreau să citesc, mi-ar place să-mi 

înprumuţi o carte.                    2 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea            Lectură                                                                                  40 de puncte 

Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările de mai jos: 

1. Care este elementul comun celor trei texte? Extrageți din fiecare text câte un citat pentru exemplificare.

                               6 puncte 

2. Extrage din textele A si B câte o idee principală.                                                               6 puncte 
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3. Ce semnificaţie are următoarea secvenţă preluată din rândurile 58-60: “Uneori e practic că memoria 

noastră nu e nici pe jumătate atât de bună ca aceea a cărţilor. Fără ele n-am mai şti pesemne nimic. 

Toate s-ar uita: Războiul Troian, Columb, Marco Polo, Shakespeare, toţi acei regi şi zei smintiţi…”

                              6 puncte 

4. Ce atitudine a președintei FEDCR se desprinde din rândurile 69-74? Exemplifică printr-o secvență din 

text.           6 puncte 

5. Precizează tipul de narator existent în textul B. Exemplifică printr-o secvență din text. 8 puncte 

6. Indică o asemănare şi o deosebire între textele B şi C.                                                      8 puncte 

 

 

SUBIECTUL al III-lea          Redactare                                                                              20 de puncte 

Pornind de la următoarea afirmaţie a lui Andrei Pleşu: ,,Cărţile sunt felul oamenilor de a avea 

aripi ca îngerii.”, răspunde la întrebarea:  

 

Cum te ajută cărțile în dezvoltarea personală și comunicarea cu cei din jur?   

 

Scrie o compunere de 150 – 200 de cuvinte, în care să răspunzi la această întrebare, 

justificându-ți ideile prin valorificarea semnificațiilor și a valorilor propuse de textele-suport, precum 

și a lecturilor, a experienței personale și culturale. 

În elaborarea răspunsului vei avea în vedere: 

─ interpretarea evenimentelor din cele trei texte, în vederea justificării răspunsului;                4 puncte 

─ corelarea ideilor dintre cele trei texte și a acestora cu idei dintr-un alt text literar sau cu aspecte din 

experiența personală sau culturală;                                                                                              6 puncte 

─ respectarea structurii unei compuneri, claritatea exprimării și coerența ideilor.                     6 puncte 

 

Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii şi 4 puncte pentru redactare.  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 

de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 
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SUBIECTUL al IV-lea          Elemente de interculturalitate                                   20 de puncte 

Redactează o cumpunere narativă, de minimum 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi o 

întâmplare imaginară petrecută în timpul unei călătorii în lumea cărţii, alături de unul dintre 

personajele din textul  B. 

 

În elaborarea compunerii, vei avea în vedere:  

- construirea unor idei creative, adecvate cerinţei, respectând relaţia dintre temă şi conţinut;     4 puncte  

- respectarea convenţiilor unui text narativ şi a structurii unei compuneri;                                   4 puncte  

- realizarea coerenţei tematice şi a coeziunii;                                                          2 puncte  

- utilizarea a patru figuri de stil diferite;                                                                                        2 puncte   

- construirea a patru structuri diferite asociate senzaţiilor (ce se vede/se aude/se simte/ se atinge); 

2puncte  

- utilizarea claselor morfologice specifice şi a timpurilor verbale adecvate.                                 2 puncte  

 

Vei primi 16 puncte pentru conţinutul compunerii şi 4 puncte pentru redactare.  

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 

de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 

 

             

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă 

puncte din oficiu. 

• Punctajul total este de 100 de puncte. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                   20 de puncte 

I.A. 

1. c             2 puncte 

2. d              2 puncte 

3. c              2 puncte 

I.B. 

4. 1 punct pentru precizarea valorii verbelor identificate în rândul indicat (aș- auxiliar; ești – copulativ)/      

1 punct pentru construirea a două enunţuri cu alte valori ale aceloraşi verbe             0,5 x 4 = 2 puncte 
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5. Identificarea verbelor şi precizarea modurilor                                                          0,5 x 4 = 2 puncte 

 

6. 1 punct pentru precizarea felului fiecărui pronume extras din rândurile indicate / 1 punct pentru 

precizarea cazurilor.                  0,5 x 4 = 2 

puncte 

 

7. Câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două enunțuri interogative din fragmentul indicat     

                          2 x 1 p. = 2 

puncte             

8. Câte un punct pentru construirea corectă a fiecărui enunţ .                                     2 x 1 p. = 2 puncte  

 

9. Câte 1 punct pentru construirea corectă a fiecărui enunț.        2 x 1 p. = 2 puncte 

 

10. Câte 0.5 puncte pentru corectarea fiecărei greșeli (Fiindcă mai vreau să citesc, mi-ar plăcea să-mi 

împrumuţi o carte.)                                                                                                      2 x 0.5 p. = 2 

puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea              40 de 

puncte 

1. Precizarea elementului comun celor trei texte      3 puncte 

   Selectarea corectă a celor trei secvențe din text     1 x 3 p. = 3 puncte

  

2. Extragerea din textele A şi B a câte unei idei principale. 

– formularea coerentă a ideilor        2x2 p. = 4 puncte 

– formularea răspunsurilor în enunțuri            1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 

    1 punct 

3. – Prezentarea semnificaţiei structurii preluate din rândul 58-60 - remarcabil- 4p; foarte bine-3p; 

bine-2p; relativ bine-1p             4 

puncte 

– formularea răspunsurilor în enunțuri            1 punct 
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- respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 

punct 

4. – precizarea atitudinii președintei FEDCR din rândurile indicate: precizarea corectă a atitudinii, 

însoţită de exemplu – 4 p.; precizarea corectă a atitudinii, fără exemplificare –2 p.; încercare de 

precizare – 1 p.            

     4 puncte 

– formularea răspunsului în enunț             1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 

    1 punct 

5. Precizarea tipului de narator existent în textul B și selectarea corectă a unei secvențe din text 3p 

x2=6 puncte 

– formularea răspunsului în enunț         1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 

1 punct 

6. - identificarea unei asemănări şi a unei deosebiri            3p x2=6 

puncte 

– formularea răspunsului în enunț         1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 

1 punct 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                           20 de 

puncte 

 

Conţinutul şi actul comunicării                                                                                                  4 puncte  

Calitatea ideilor și identificarea aspectelor/evenimentelor esențiale                                             4 puncte  

─ prezentarea unei viziuni critice asupra problematicii:                                                               1 punct  

─ construirea unor idei nuanțate și adecvate care susțin viziunea prezentată: foarte bine – 2 p.; bine – 

1 p. 2 puncte  

─ selectarea informațiilor/a datelor/a evenimentelor esențiale pentru justificarea răspunsului la 

întrebarea dată: 1 punct  

 

Comprehensiunea textului                                                                                                         4 puncte  

─ prezentarea semnificațiilor evenimentelor selectate în raport cu tema dată, demonstrând înțelegere 

deplină și detaliată a celor trei texte: 2p./ 1p. 2 puncte  
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─ corelarea unor perspective asupra lumii/valori/personaje/fapte/opinii/evenimente din cele trei texte-

suport: 2p./ 1p. 2 puncte  

 

 

Corelarea ideilor cu lecturi/cu experiența personală sau culturală/interculturală 2 puncte  

• corelarea informațiilor explicite și implicite din texte cu informații din alt text literar/cu o experiență 

personală sau culturală/interculturală, iar exemplele se află în strictă legătură cu tema dată – 2 p.;  

• corelarea informațiilor explicite din texte cu informații din alt text literar/cu o experiență personală sau 

culturală/interculturală, iar exemplele se află, în general, în legătură cu tema dată – 1 p.  

 

Organizarea şi structura discursului - 6 puncte  

─ structura discursului 2 puncte  

• organizarea foarte bună a discursului, ideile concentrându-se în jurul temei date, cu paragrafe 

corespunzătoare fiecărei idei; compunerea are introducere, cuprins și încheiere – 2 p.  

• organizarea bună a discursului, cu divagații de la tema dată sau organizarea relativ bună a discursului, 

fără divagații; fiecare idee corespunde unui paragraf; compunerea are introducere, cuprins și încheiere 

– 1 p.  

 

─ claritatea exprimării ideilor 2 puncte  

• exprimarea clară a ideilor, în enunțuri logice, corecte din punct semantic, adecvate scopului 

comunicării, utilizând un limbaj literar și un vocabular bogat – 2 p.  

• exprimarea mai puțin clară a ideilor, în enunțuri corecte din punct de vedere semantic, utilizând parțial 

un limbaj literar și un vocabular redus, cu clișee – 1 p.  

 

─ coerența compunerii 2 puncte  

• discurs unitar, în care introducerea și încheierea se susțin reciproc, cu enunțuri aflate în legătură logică 

unele cu altele și cu utilizarea corectă a conectorilor – 2 p.  

• discursului îi lipsește unitatea, dar sensul global poate fi identificat; introducerea și încheierea se susțin 

parțial, cu utilizarea, în general, corectă a conectorilor – 1 p.  

 

Redactare (criteriul formal) - 4 puncte  

─ utilizarea corectă a elementelor de gramatică și vocabular 1 punct  

─ respectarea normelor de ortografie: 0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p. 1 punct  
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─ respectarea normelor de punctuație: 0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p. 1 punct  

─ așezarea corectă în pagină (margine, marcarea alineatelor) și lizibilitatea scrisului (grafia, distanța 

dintre litere și dintre cuvinte) 1 punct  

 

NOTĂ!  

Nu se vor puncta următoarele aspecte: truismele; utilizarea unor idei cu caracter general; 

informațiile care depășesc vârsta elevului și programa școlară specifică anului de studiu și a 

celor anteriori; folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a citatelor și a referințelor 

irelevante scopului comunicării. 

 

SUBIECTUL al IV-lea          20 de 

puncte 

Idei creative, adecvate cerinței, respectând relația temă-conținut –     4 puncte  

─ construirea conținutului          1 punct  

─ substanțialitatea ideilor; idei complexe și creative       1 punct  

- respectarea relației temă-conținut          1 punct  

─ îndeplinirea scopului comunicării            1 

punct  

 

Respectarea convențiilor unei compuneri narative prin dispunerea corectă a ideilor în raport 

cu elementele de structură 4 puncte  

─ introducere (prezentarea contextului spaţio-temporal, indicat de fragmentul dat)    1 

punct  

─ cuprins            2 puncte  

─ încheiere             1 punct  

 

Realizarea coerenței tematice și a coeziunii (2p./1p.)        2 

puncte  

 

Utilizarea a 4 figuri de stil diferite        4 x 0.5 p. = 2 

puncte  
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Utilizarea a patru structuri diferite asociate senzațiilor (ce se vede/se aude/se simte/se atinge) 4 

x 0.5 p. = 2 puncte  

 

Utilizarea preponderentă a claselor morfologice specifice: (2p./1p)     2 

puncte 

  

Redactare (criteriul formal) - 4 puncte  

─ utilizarea corectă a elementelor de gramatică și vocabular      1 

punct  

─ respectarea normelor de ortografie: 0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.   1 

punct  

─ respectarea normelor de punctuație: 0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.   1 

punct  

─ așezarea corectă în pagină          1 punct  

 

Notă!  

Compunerea nu se va evalua global, ci urmărind cu fidelitate descriptorii și criteriile/subpunctele 

din barem.  

Notă!  

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de 

cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 
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SUBIECTE PROPUSE PENTRU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 

ETAPA PE ŞCOALĂ 

clasa a IV-a – 2021  

Prof. înv. primar Onuț Maria 

 

 

      Subiectul I ( 7 puncte) 

Aflaţi valoarea numărului ,, A’’ ştiind că este cu 41 mai mare decât rezultatul exerciţiului: 

                                       5 x[ 675 – 4 x ( 300– 10 x 23 + 59 )] – 436 =  

 

 

 

      Subiectul al II-lea ( 7 puncte) 

Un atlas costă cât două cărţi, iar două cărţi costă cât 3 penare. Dacă 2 penare, 2 cărţi şi un atlas costă 

128 de lei, aflaţi costul unui atlas, al unei cărţi şi al unui penar. 

 

 

 

      Subiectul al III-lea ( 7 puncte)  

a) În exerciţiul 8 + 10 x 2 + 2 x 8 : 4  puneţi o pereche de paranteze rotunde astfel 

încât să obţineţi 11. 

 

b) Distanţa dintre casa lui Răzvan şi şcoala la care învaţă este de 500 metri.  

Într-o săptămână Răzvan se îmbolnăveşte şi trebuie să absenteze de la şcoală.  

Aflaţi câte zile a absentat Răzvan de la şcoală, dacă în săptămâna respectivă a parcurs 2 kilometri. 

 

 

 

Subiectul al IV-lea ( 7 puncte) 

 Suma a trei numere este 724. Primul număr mărit cu 3 este de două ori mai mic decât al doilea 

micşorat cu 4. Al treilea număr este de 4 ori mai mare decât primul număr.  Aflaţi cele trei numere. 

 

 

 

 

       Notă: 

➢ Toate subiectele sunt obligatorii. 

➢ Timp de lucru: 2 ore. 

➢ Nu se acordă puncte din oficiu. 

 

Succes! 
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SUBIECTE PROPUSE PENTRU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 

ETAPA PE ŞCOALĂ 

clasa a IV-a – 2021 

BAREM DE CORECTARE 

 

Subiectul I ( 7 puncte) 

5x[675 – 4x(300 – 10x23+59)] – 436= 

5x[675 – 4x(300 – 230+59)] – 436=      1p. 

5x[675 – 4x(70+59)] – 436=       1p. 

5x(675 – 4x129) – 436=        1p. 

5x(675 – 516) – 436=        1p. 

5x159 – 436=         1p. 

795 – 436=359         1p.  

A =359+41         0,50p. 

A=400          0,50p. 

 

Subiectul al II-lea ( 7 puncte) 

un atlas            2 cărţi           3 penare 

un atlas............2 cărţi ......... 2 penare................128 lei           

 

Înlocuim atlasul şi cărţile cu penare: 

3 penare............3 penare................2 penare..........128 lei                       1,5p 

                                                        8 penare..........128 lei                1p 

                                                        1 penar...........128lei : 8 = 16 lei                              1,5p 

1 atlas.............16 lei x 3 = 48 lei                              1,5p 

                                   1 carte.............48 lei : 2 = 24 lei                              1,5p 

Subiectul al III-lea ( 7 puncte)       

a) ( 8 + 10 x 2 + 2 x 8 ) : 4 = 11     …………………………………………………   2p 

Verificare…………………………………………………   1,5p 

( 8 + 10 x 2 + 2 x 8 ) : 4 = 11     ...........................................................................    0,3p 

( 8 + 20 + 2 x 8 ) : 4 = 11           ...........................................................................    0,3p 

( 8 + 20 + 16 ) : 4 = 11               ...........................................................................    0,3p 

 44 : 4 = 11                                 ...........................................................................    0,3p 

11  = 11                                      ...........................................................................    0,3p 

 

b) 2 x 500m = 1000m = 1 km ( drumul dus – întors )1,5p 

2 x 1 km = 2 km ( două drumuri parcurse)1p 

5 – 2 = 3 zile  (în care a absentat)                                               1p 

 

Subiectul al IV-lea ( 7 puncte)    

p              ...3....                                                                                          

p              ....3...           p              ....3...    4 

pppp724     
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 2,5p 

7p + 10 = 724 

     7p = 724 – 10      

7p = 714 

p = 714 : 7 

p = 102 ( primul număr)                                                      1,5p 

(102 + 3) x 2 + 4 = 210 + 4 = 214 ( al II-lea număr)          1,5p 

       102 x 4 = 408 ( al III-lea număr)                                                                           1,5p 
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Evaluare sumativă 

Semestrul I  

Prof. Dobandă Elena 

Colegiul Național„Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț, Neamț 

Clasa: a XI a  

 

1 punct oficiu 

I 1 punct 

Scrieţi, pe foaia de teză, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţiile 

următoare, astfel încât acestea să fie corecte. 

Substanța albă are funcție de................................, iar cea cenușie funcție...................... 

Sistenul nervos periferic este alcătuit din 

…………………..și…………………………………… 

II 1 punct 

Numiţi două organe din cavitatea abdominală și câte un efect al simpaticului pe acestea. 

III 2 puncte 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Efect al simpaticului este: 

a. Bronhoconstrictor, 

b. Midriază, 

c. Mioză, 

d. Stimularea diurezei. 

2. Receptorul: 

a. Este o structură specializată care descarcă impulsuri motorii, 

b. Situați la periferie, 

c. Elaborează senzația, 

d. Transportă impulsuri senzitive. 

3. Segmentul periferic: 

a. Elaborează senzația, 

b. Conduce informația de la segmentul central la periferic, 

c. Poate fi format din doi neuroni, 

d. Recepționează informații. 

4. Centrii nervoși: 
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a. Primesc impulsuri motorii, 

b. Primesc comenzi de la receptori, 

c. Recepționează informații, 

d. Elaborează senzații. 

5. Substanța nervoasă cenușie este organizată: 

a. Nuclei la nivelul măduvei spinării, 

b. Coarne la nivelul măduvei spinării, 

c. Nuclei la nivelul scorței cerebrale, 

d. Scoarță cerebrală la nivelul cerebelului. 

 

IV. 1 punct Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, 

scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că 

afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F 

şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea 

negaţiei. 

1. Segmentul periferic elaborează  senzația. 

2. Centrii nervoși primesc impulsuri senzitive și descarcă impulsuri motorii. 

3. Herpesul este o afecțiune a pielii și mucoaselor determinată de bacteria Herpes simplex. 

V. 4 puncte 

a. Precizați o posibilă consecință în cazul leziunii segmentului intermediar cutanat. 

b. Precizați o asemănare și o deosebire între substanța albă și cea cenușie. 

c. Precizați doua segmente ale analizatorilor și câte o caracteristică structurală. 

d. Precizați o boală ce afectează pielea: denumire, cauză, două simptome, o modalitate de 

prevenire. 

e. Alcătuiți câte două propoziții afirmative pentru fiecare din următoarele domenii: 

• Căile descendete ale măduvei spinării. 

• Segmentul intermediar al analizatorului cutanat. 

f. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Funcția reflexă  a sistemului nervos”, folosind informaţia 

ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum cinci-șase fraze, 

folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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Evaluare sumativă 

Semestrul al II lea 

Prof. Veiss Aloma Maria 

                                                                     Colegiul Național„Petru Rareș”, Piatra Neamț, Neamț 

Clasa: a X a  

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de teză, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia 

următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Funcția de relație este îndeplinită de sistemul locomotor, ……………………… 

și……………………. 

 

B 6 puncte 

Numiţi două afecţiuni, una specifică sistemului excretor, iar alta sistemului circulator. 

Asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică a acesteia. 

 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă 

de răspuns. 

1. Urina primară: 

a) Conține proteine, 

b) Conține glucoză, 

c) Conține elemente figurate, 

d) Are o valoare de aproximativ 180 l /min. 

2. Reabsorbția tubulară: 

a) Trece substanțele toxice din urina în sânge, 

b) Trece substanțele utile din urină în sânge, 

c) Trece substanțele toxice din sânge în urină, 

d) Trece substanțele utile din sânge în urină. 

3. Tactismul este mișcare a: 

a) Organelor vegetale, 

b) Celulelor imobile, 
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c) Celulelor mobile, 

d) Petalelor florilor. 

4. În procesul de eliminare a urinei, din uretere urina trece în: 

a) nefron 

b) pelvisul renal 

c) tubul colector 

d) vezica urinară 

5. Nefronul: 

a) este alcătuit din glomerul și tub colector, 

b) capsula Malpighi și tub urinifer, 

c) capsula Bowman și ub urinifer, 

d) calice mici și calice mari. 

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de 

examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, 

scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial 

afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 

4. Atriul stâng comunică cu ventricolul stâng prin valva tricuspidă. 

 

5. Hipermetropia se corectează cu lentile divergente. 

 

6. Urechea medie comunică nazofaringele  prin trompa lui Eustachio. 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

A 18 puncte 

a) Indicaţi două deosebiri dintre urina primară și cea finală. 

b) Un rinichi este format din 10 piramide renale Malpighi și 1.000 000 nefroni. Știind că piramidele 

colectează de la un număr egal de nefroni și produc 180 l de urină primară calculați: 

➢ Câtă urină este formată în 24 ore pentru ambii rinichi, 

➢ Câtă urină este formată în 24 ore pentru un rinichi. 

c) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi 

propus-o. 

B 12 puncte 
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O persoană cu grupa sanguină B şi Rh negativ este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară 

realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge aparţinând 

următoarelor grupe: AB şi Rh pozitiv, O şi Rh negativ, A şi Rh negativ. Stabiliţi: 

a) aglutininele (anticorpii) caracteristice grupei sanguine O; 

b) grupa/ grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale 

spitalului; motivaţi răspunsul dat; 

c) importanţa cunoaşterii tipului de Rh al acestei persoane care are nevoie de transfuzie de sânge. 

d) Completaţi problema de la B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe 

care aţi propus-o. 

  

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

1. 14 puncte Organele de simț preiau informații din mediul înconjurător. 

a) Enumeraţi cele 2 tipuri de celule fotosensibile și câte o caracteristică structurală. 

b) Evidenţiaţi relaţia dintre organele de simț și sistemul nervos. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific 

adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 

- perceperea culorilor. 

- mediile transparente ale globului ocular. 

2. 16 puncte 

a) Precizați 2 mecanisme care asigură secreția tubulară și câte o caracteristică. 

b) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rinichiul la mamifere”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 

În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind 

corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 
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Să scriem corect: s-a, sa 

Prof. înv primar Istrate Rodica  

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Cluj-Napoca 

 

1. Citeşte textele următoare şi subliniază sa şi s-a: 

         Piticul, văzând că nu mai vine nimeni pe potecă, s-a dus şi el înspre casa sa să se întindă puţin... 

Şi s-a tot gândit, s-a răzgândit, ce să facă cu nasurile lor julite? Deodată, în mintea sa se făcu lumină. 

 

Atenţie! 

      Scriem sa când putem să înlocuim acest cuvânt cu a ei, a lui. Exemple: casa sa (casa ei, casa 

lui), pădurea sa (pădurea ei, pădurea lui ), durerea sa, rana sa, prietena sa, bunica sa... 

      Scriem s-a când după el urmează un cuvânt acţiune. Exemple: s-a supărat, s-a julit, s-a ascuns, 

s-a gândit, s-a prefăcut... 

 

2. Explică scrierea cuvintelor subliniate: 

Ca să scape de gura sa, Piticuț l-a luat şi să vedeţi ce s-a întâmplat... 

Până și cerul s-a posomorât și s-a înroşit ca un foc puternic. 

S-a dus Piticel în pădurea de lângă casa sa a şi a luat de acolo toate ierburile pentru alifie. 

 

3. Taie  forma scrisă greşit: 

-Pe ce să mă culc? s-a/sa întrebat el supărat... 

S-a/sa jucat el cu cheile, dar după un timp s-a/sa plictisit. 

În casa s-a/sa nu a găsit nici urmă de cheie înaripată. 

Sora s-a/sa a plecat singură spre castelul de pe creasta muntelui. 

 

4. Completează în locul punctelor cu s-a sau sa: 

Când lumea ....... culcat, cheia supărată ......... pregătit să plece departe de furia ..... 

De îndată ce ..... ivit soarele lumea ..... însufleţit. 

O strigă pe sora .... din toate puterile. 

- Ce ...... întâmplat cu cheia....... ? 

- Cred că i ....... desprins o aripioară. 

 

 

(exercițiile fac referire la cartea ”Ținutul cheilor înaripate”- Rodica Istrate, Iulia Ciobotariu-Boer) 
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Evaluare 

”Medii de viață de la noi.” 

Enache Adelina Florentina 

Școala Gimnazială Crevedia 

 

1. Unește animalul cu mediul de viață corespunzător:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Citește, taie intrusul și precizează mediul de viață corespunzător: 

VIEȚUITOARE MEDIUL DE VIAȚĂ 

lup, vulpe, veveriță, ciocănitoare, delfin  

meduză, rechin, urs, crab, pisică de mare  

vultur, egretă, porc mistreț, broască, pelican   

 

3. Scrie operația de înmulțire pentru fiecare imagine: 

 

a) 

 

                

 

 

b) 
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c) 

 

4.  Scrie adunările repetate de termeni egali ca înmulţiri . 

a)6 +6 = ____________                                 c)   8+8+8+8+8+8+8+8+8= ____________________                         

b)7+7+7+7=_______________                          

 

5. Trasează săgeți între operațiile matematice din stânga și rezultatele din dreapta pentru a descoperi   

perechile. 

  

 

 

 

 

 

 

6.   O veveriță a adunat 5 alune,iar altă veveriță de 3 ori mai multe. 

a) Câte alune a adunat cea de a doua veveriță? 

 

b)Câte alune au adunat cele două veverițe,în total? 

  

                                 Răspuns:             alune             

7. Un pescar a prins 9 pești. Altul a pescuit de 6 ori mai mulţi pești.  

Câţi pești au pescuit cei doi, în total? 

Rezolvare: 
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Mă simt……………………… 

Fișă de înregistrare a rezultatelor obținute  

la proba de evaluare sumativă, la nivel de clasă 

Școala Gimnazială Crevedia 

Disciplina Matematică și explorarea mediului 

Clasa a II-a A 

Număr de elevi evaluate: 20 

Item 1: 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele 

sau regularităţi din mediul apropiat  

Item 2: 

4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple  

Item 3:  

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate  

Item 4:  

 1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate Item 5: 

Item 6:  

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, 

rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme  

Item 7:  

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice  
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Matricea de specificații 

Nr.  

crt 

Competențe                

specifice  

 

Cunoaştere 

 

Înţelegere 

 

Aplicare 

 

Analiză 

 

Sinteză 

 

Evaluare 

1.  4.2 

Formularea unor 

consecințe rezultate 

în urma observării 

unor 

relații,fenomene, 

procese simple 

x x x    

2.  3.1 Rezolvarea de 

probleme în cadrul  

unor 

investigații,prin 

observarea și 

generalizarea unor 

modele sau 

regularități din 

mediul apropiat 

   x x  

3.  1.5. Efectuarea de 

înmulţiri şi 

împărţiri în 

concentrul 0-1000 

prin 

adunări/scăderi 

repetate 

  x X X x 
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4.  5.2. Rezolvarea de 

probleme de tipul 

a±b=x; a±b±c=x în 

concentrul 0-1000; 

a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte, 

imagini sau 

reprezentări 

schematice  

   x x  

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

ITE

M Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S 

1. Răspuns corect şi complet 

Asociază animalul cu mediul de 

viață corespunzător în toate 

cazurile.(6 cazuri) 

Răspuns parţial corect  

Asociază animalul cu mediul de 

viață corespunzător în 4 din 6 

cazuri. 

Răspuns parţial  

Asociază animalul cu mediul 

de viață corespunzător în 2 din 

6 cazuri. 

2 Răspuns corect şi complet 

Identifică intrusul și mediul de 

viată corespunzător în cele trei 

cazuri. 

Răspuns parţial corect  

Identifică intrusul și mediul de 

viată corespunzător în două din 

cele trei cazuri. 

Răspuns parţial  

Identifică intrusul și mediul de 

viată corespunzător în unul din 

cele trei cazuri. 

3. Răspuns corect şi complet 

Scrie operația de înmulțire prin 

adunare repetată corespunzătoare 

pentru fiecare imagine.Obține 

rezultatul correct în cele 3 cazuri.  

( a,b,c) 

Răspuns parţial corect  

Scrie operația de înmulțire prin 

adunare repetată corespunzătoare 

pentru fiecare imagine, însă 

greșește un rezultat din cele trei.  

a,b,/a,c/b,c) 

Răspuns parţial  

Scrie operația de înmulțire fără  

adunare repetată 

corespunzătoare pentru fiecare 

imagine. Greșește două 

rezultate din cele trei.  .(a,/b/c) 

4. Răspuns corect şi complet 

Scrie corect operația de înmulțire 

pentru fiecare adunare 

Răspuns parţial corect  

Scrie corect operația de înmulțire 

pentru fiecare adunare repetată, 

Răspuns parţial  

Scrie corect operația de 

înmulțire pentru o adunare 
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repetată.Obține rezultatul corect 

în cele 3 cazuri.  ( a,b,c) 

însă greșește un rezultat din cele 

trei.  a,b,/a,c/b,c) 

repetată. Greșește două 

rezultate din cele trei.  .(a,/b/c) 

5. Răspuns corect şi complet 

Identifică operaţiile implicate în 

rezolvarea problemei şi le 

efectuează corect.  

Răspuns parţial corect 

Identifică operaţiile implicate în 

rezolvarea problemei şi 

calculează corect doar una, dar 

răspunsul este eronat din cauza 

transcrierii greşite a valorilor 

numerice din problemă. 

Răspuns parţial 

Identifică operaţiile implicate 

în rezolvarea problemei, dar 

greşeşte la efectuarea 

calculului. 

6. Răspuns corect şi complet 

Identifică operaţiile implicate în 

rezolvarea problemei şi le 

efectuează corect.  

Răspuns parţial corect 

Identifică operaţiile implicate în 

rezolvarea problemei şi 

calculează corect doar una, dar 

răspunsul este eronat din cauza 

transcrierii greşite a valorilor 

numerice din problemă. 

Răspuns parţial 

Identifică operaţiile implicate 

în rezolvarea problemei, dar 

greşeşte la efectuarea 

calculului. 

7 Răspuns corect şi complet 

Identifică operaţiile implicate în 

rezolvarea problemei şi le 

efectuează corect.  

Răspuns parţial corect 

Identifică operaţiile implicate în 

rezolvarea problemei şi 

calculează corect doar una, dar 

răspunsul este eronat din cauza 

transcrierii greşite a valorilor 

numerice din problemă. 

Răspuns parţial 

Identifică operaţiile implicate 

în rezolvarea problemei, dar 

greşeşte la efectuarea 

calculului. 

 

BAREM DE APRECIERE A TESTULUI 

Numărul itemului și nivelul rezolvării (corect / incorect, integral/parțial) CALIFICATIVUL 

TESTULUI 

Rezolvă integral şi corect 7 itemi./corect 5itemi și parțial 2 item(calificativul B) FOARTE BINE 

Rezolvă integral şi correct 5 itemi și partial 2/parţial 1 și  incorect 1 itemi/  BINE 

Rezolvă integral şi correct 2 itemi; parţial 3 item și incorrect 2/ parțial 3 itemi și 

incorect 4 itemi  

SUFICIENT 
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Rezolvă integral şi corect 1 itemi; incorect 5 itemi INSUFICIENT 
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TEST DE EVALUARE 

MONARHIA ABSOLUTĂ 

 

ENACHE CĂTĂLIN ADRIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CREVEDIA 

 

1. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare din lista de termeni:   

Monarhia absolută reprezintă sistemul politic în care întreaga putere in stat este deţinută  

de …………………… Procesul instaurării absolutismului monarhic a început o dată cu 

unificarea şi …………………. statală şi s-a încheiat în secolele ……………… Regalitatea a 

profitat de conflictul dintre burghezie şi ……………… pentru a-şi spori puterea. 

Lista de termeni: fărâmiţarea, XVI-XVII, rege, ambasador, ţărănime, nobilime, 

centralizarea, XI-XII.                                      (4 puncte) 

 

2. Menţionaţi 4 atribuţii ale monarhului absolut: 

-         (0,5 puncte) 

-         (0,5 puncte) 

-         (0,5 puncte) 

-         (0,5 puncte) 

 

3. Realizaţi corelaţiile între cele douĂ coloane: 

A     B 

Elisabeta I Tudor           Rusia 

Filip al II-lea            Franţa 

Ludovic al XIV-lea           Anglia 

             Spania   (3 puncte) 
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SUBIECTE OLIMPIADĂ - DISCIPLINE TEHNOLOGICE 

Faza județeană  

 

Prof. Solcan Maria 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

Domeniul: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE                                                                                      

Calificarea:  Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria textilă 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 

Subiectul  I                                                                                                       Total  15 puncte                                         

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 

       5 puncte 

    1. Cusătura triploc se formează din: 

  a. 1 fir de la ac şi 2 fire de la apucătoare 

  b. 1 fir de la ac şi 1 fir de la apucător 

  c. 1 fir de la ac şi 1 fir la suveică 

  d. 2 fire de la ace şi 1 fir de la apucător 

     2.   Cusătura franceză este folosită la: 

               a. confecţionarea îmbrăcămintei sport 

               b. confecţionarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei subţiri 

               c. confecţionarea uniformelor 

               d. confecţionarea paltoanelor 

     3.   Cuţitele sunt organe de lucru ale maşinii: 

               a. simple de cusut  

               b. Uberdec 

               c. de cusut tivuri 

               d. triploc 

4.  Mâneca raglan se caracterizează prin: 

                a.  capul mânecii are formă liniară și se îngustează spre baza gâtului 

     b.  mâneca face corp comun cu fața produsului, respectiv spatele 

     c.  capul mânecii are formă curbă 

     d.  capul mânecii are formă complexă 
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       5.  Manşetele pentru pantaloni se pot confecţiona sub formă de: 

a. manşete duble, tivuri, manşete răsfrânte 

b. manşete false, manşete duble, tivuri 

c. manşete false, manşete duble, manşete de prelungire 

d. tivuri, manşete duble, manşete de prelungire. 

 

I.2. În coloana A din  tabelul de mai jos sunt indicate organele de lucru ale maşinii de cusut Triploc, 

iar în coloana B mişcarea acestor organe. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare 

cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.  

                                                    5 puncte 

Coloana A Coloana B 

1. apucătorul stâng a. conduce al doilea fir al apucătoarelor prin bucla formată de 

apucătorul inferior și formează propria buclă pe care o depune în fața 

acului 

2. apucătorul drept b. alimentează maşina cu firele inferioare 

3. picioruşul de 

presare             

c. transportă firul superior prin materialul de cusut şi formează bucla 

pentru împletire cu firele de la apucătoare 

4. plăcuţa acului d. prinde bucla acului în vederea formării punctului de legătură a 

cusăturii 

5. acul   e. presează materialul pe transportor 

 f. susține materialul de cusut și ajută la formarea cusăturii 

                                                                                                                                                                                                                                            

I.3. Transcrieţi pe foaia de concurs, numărul corespunzător fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul lui, 

litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                                                    

5 puncte                                                                                                                 

1. Manşetele sunt materiale secundare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei. 

2. Cutele evantai se obţin prin suprapunerea mai multor cute duble în acelaşi loc al detaliului .  

3. Transportorul de la mașina simplă efectuează o mișcare complexă de forma unei elipse. 

4. Cusătura tighel are același aspect pe ambele fețe. 

5. Suveica efectuează o mișcare de oscilație de la stânga la dreapta și invers. 
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Subiectul II                        TOTAL: 35 puncte 

 

II.1. Pentru acele mașinii Uberdec, explicaţi modul de montare si cauza ce determină această dispunere 

a acelor.                                                                                                          2 puncte                                                                     

                                                             

II.2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 

   15 puncte           

a. Buzunarul cu refileţi este caracterizat prin deschizătură bordată cu doi ………(1)……. 

b. Tivurile formate prin îndoire pot fi ………(2)……… sau ………….(3)……... 

c. Cusătura tighel în paralel este o cusătură tighel simplă formată în ......(4)......... . La maşina cu două 

ace firele superioare sunt alimentate de către .....(5)...., iar firele inferioare sunt purtate de către 

........(6)......... . 

d.  La maşina simplă de cusut apucătorul îndeplineşte funcţia de a prinde ……(7)…… formată de către 

ac şi de a o împleti cu firul de la .........(8)..... . 

e.  Detaliile secundare sunt părţi componente ale îmbrăcămintei care pot ........(9).......  din structura 

..........(10)........ a unui produs. 

f. Se întâlnesc următoarele tipuri de decolteuri:… …(11)………..   , .. ….....(12)……….   ,    

,….  ……..(13)…….    ,   ………..(14)……….   ,   …….(15)…………. 

     

II.3. În imaginea de mai jos este prezentat un organ de lucru de la maşina simplă de cusut.  Să se 

precizeze următoarele:                                                                                                    8  puncte 

 

a.  denumirea organului de lucru și mașina de cusut  căreia îi aparține 

b. părțile componente ale acestuia 

c. mișcarea pe care o execută în timpul coaserii  

 

 

 

 II.4. Identificaţi cusătura din imaginea de mai jos şi precizaţi :                                     10 

puncte 
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         a. Denumirea cusăturii  

         b. Utilajul pe care se realizează  

         c. Denumirea fiecărui fir reprezentat pe desen 

         d. Trei utilizări ale acesteia  

Subiectul III       

               TOTAL: 40 puncte 

 

III.1.                          15 puncte 

 Bluza pentru femei este un produs de îmbrăcăminte cu sprijin pe linia umărului. Răspundeţi la 

următoarele întrebări: 

 

a.  Definiţi reperele principale şi secundare. 

b. Enumeraţi detaliile care alcătuiesc bluza cu precizarea 

cărei categorii de detalii îi aparţine. 

c. Precizaţi cusăturile utilizate la prelucrarea şi asambalrea 

detaliilor produsului. 

 

 

 

 

III.2. În imaginea de mai jos este reprezentată o cusătură mecanică.                                                               

     15 puncte 

a. identificaţi cusătura; 

b. precizaţi utilajul pe care se realizează; 

c. enumeraţi organele de lucru care participă la formarea cusăturii; 

d. menționaţi rolul şi mişcarea la două organe de lucru. 

 

III.3. Analizați detaliul din imagine și răspundeți la întrebările:                                     10 puncte 
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a. tipul detaliului 

b. denumirea detaliului 

c. enumerați operațiile de 

prelucrare a detaliului 

       

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

Subiectul  I                                                                                                 15 puncte 

I.1                                                                                                                              5 puncte 

1 – a, 2 –b, 3 – d, 4 – a, 5 – b 

Se acordă câte 1 punct pentru alegerea variantei de răspuns corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

I.2                                                                                                                                5 puncte 

1 – d, 2 – a, 3 – e, 4 – f, 5 – c. 

Se acordă câte 1 punct pentru alegerea variantei de răspuns corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

I.3                                                                                                                                5 puncte 

1 - F;  2 - A;  3 – A;  4 - A;  5 - F  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte. 

Subiectul  II                                                                                                 35 puncte 

II.1.  Acele sunt montate paralel la aceeaşi tijă suport la niveluri diferite:,acul din stânga mai jos, acul 

din dreapta, care este aproape de apucător, mai sus, deoarece prinderea buclelor formate de ace se face 

de către un singur apucător la momente diferite. 

Pentru precizarea modului de montare 1p. 

Pentru explicarea cauzei ce determină această montare 1p. 

                                                                                                                                         2 puncte 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

II.2.                         15 puncte 

(1) - refileţi, (2) - simple, (3) - duble, (4) - paralel, (5) - ace, (6) - suveici, (7) - bucla, (8) - suveică,  (9) 

- lipsi,  (10) – fizică, (11) - închis, (12 ) - cu colț, (13) - rotund , (14) – drept, (15) – complex. 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

II.3.                         8 puncte 

a. Acul maşinii simple de cusut. 
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Pentru răspuns corect şi complet se acordă  1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  

0p. 

 b. 1- butuc, 2- tija acului, 3- vârful acului, 4- orificiul acului , 5- canal lung, 6- canal scurt. 

Pentru răspunsuri corecte şi complete se acordă  6 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se 

acordă  0 p. 

 c. ridicare – coborâre în plan vertical/ rectilinie - alternativa. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă  1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  

0p. 

II.4                                                                                                                            10 puncte 

a – Cusătura de acoperire din trei fire                                     2 puncte 

b – Maşina Überdec                                                                2 puncte 

c – 1, 2 - fire de la ace, 3 – fir de la apucător                         1 punct (3x1p = 3p) 

d – La coaserea tivurilor, la montarea elasticului în tivuri, oferirea unei rezistenţe mai mari liniei de 

asamblare, asamblarea detaliilor cu margini alăturate sau suprapuse, articole de corsetărie.                                                                              

1 punct (3x1p = 3p). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Subiectul  III                                                                                                 40 puncte                                                                                                                    

III.1.    15 puncte 

Pentru definirea reperelor se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

Pentru enumerarea detaliilor care alcătuiesc bluza se acordă 4 puncte,  Pentru precizarea categoriei de 

detalii căreia îi aparţine, se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

Pentru precizarea cusăturilor utilizate la prelucrarea şi asambalrea detaliilor produsului se acordă 3 

puncte. Pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 

III.2.                      15 puncte 

a. cusatura tighel simplu                                                                                                  3 puncte 

b.- masina simpla de cusut                         2 puncte 

 c. – ac, conducătorul de fir, transportor, suveica, apucător, picioruş de presare              6 puncte 

Pentru enumerarea celor 6 organe de lucru se acordă 6 puncte (1x6=6 puncte)    

d.-                                                                                                                                     4 puncte 

Pentru precizarea rolului organului de lucru se acorda 1 punct şi pentru precizarea mişcării 

organului de lucru se acorda 1 punct. 

Ac   
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rol: de a transporta firul superior  prin material şi de a forma bucla pentru împletire cu firul de la 

suveică 

mişcare: de ridicare coborâre în plan vertical 

Conducătorul de fir 

rol:  conduce firul de la ac şi îl tensionează după ce a fost împletit cu firul de la suveică 

mişcare - complexă, pe o curba de forma cifrei opt 

      Transportor  

rol: transportă materialul în timpul coaserii cu un pas de cusătura 

mişcare:  complexă de:  ridicare – înaintare - coborâre - retragere 

Suveică  

rol: alimentează maşina cu firul inferior şi îl tensionează în vederea formării  cusăturii  

     mişcare: nu are 

Apucător 

rol: prinde bucla formata de ac şi o împleteşte cu firul de la suveică 

mişcare - de rotaţie  

Picioruş de presare 

rol: presează materialul pe transportor in vedere executării coaserii 

mişcare -   nu are; este acţionat în sus şi în jos pentru introducerea materialului. 

 

III.3                              10 puncte 

a. Detaliu principal 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect, incomplet sau 

lipsa acestuia, 0 puncte. 

b. Guler pentru cămaşa bărbătească cu pelerină şi ştei croite dintr-o bucată. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect, incomplet sau 

lipsa acestuia, 0 puncte. 

c. Fazele de prelucrare ale gulerului: 

• Termolipirea inserţiei la faţa de guler, 

• Fixarea prin coasere a marginii inferioare a feţei de guler si a întăriturii,  

• Asamblarea feţei cu dosul de guler pe trei laturi, 

• Rihtuirea rezervelor, întoarcerea pe faţă, scoaterea colţurilor 

• Călcarea, 

• Tighelirea pelerinei. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  718  
 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6 puncte (6x1p = 6p),pentru răspuns incorect, 

incomplet sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
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Fiche de travail – NORMANDIE 

Classe : la VIII-e, A2 

Prof. Ene Nicoleta 

Școala Gimnazială Al. Odobescu Urziceni 

 

I. Reliez l’image avec la bonne présentation: 

 
1. Honfleur 

 

 

A) Station balnéaire dans un cadre grandiose  

de falaises sculptées par la mer. 

 
2. Étretat 

 

B) Capitale de la Basse-Normandie, ville qui 

présente un ensemble de superbes 

monuments et un Musée des Beaux-Arts. 

 
3. Bayeux 

 

C) Ville-musée pour ses quartiers anciens, cité 

industrielle et carrefour maritime et fluvial, 

patrie du peintre Géricault, des écrivains 

Gustave Flaubert et Maurice Leblanc. 

 
4. Rouen 

 

D) Petit port, aimé des peintres 

impressionnistes. 

 

 
5. Caen 

 

E) Cité de vieille tradition religieuse riche en 

maisons anciennes. On peut y voir le 

Musée de la Tapisserie de la Reine 

Mathilde, un musée – mémorial du 

Débarquement. 
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II. Reliez les mots avec la bonne définition: 

1). Le camembert 

 

a) du jus des pommes fermenté et alcoolisé. 

 

2). La masure 

 

b) un bon fromage fabriqué en Normandie. 

 

3). Le cidre  

 

c) ferme typique normande. 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  721  
 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Tehnician designer vestimentar / Clasa a XI-a 

 

Prof. Solcan Maria 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

Evaluarea iniţială are drept scop cunoasterea potenţialului de învăţare al elevului la începutul 

programului de instruire, la intrarea în clasa a XI-a, domeniul Industrie textilă şi pielărie, calificarea 

profesională Tehnician designer vestimentar.  

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă 

premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului industriei textile şi de pielărie, 

calificarea tehnician designer vestimentar. Competenţele formate anterior, formal sau informal, vor 

ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât la finalul clasei a XI-

a, fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute programa şcolară. 

Matricea de specificaţii realizează corespondenţa dintre competenţele corespunzătoare 

nivelurilor taxonomice şi unităţi de învăţare/concepte-cheie/conţinuturi/teme: 

             Competenţe 

 

Conţinuturi  

1. Caracterizarea materiilor 

prime, a produselor textile şi 

a materialelor auxiliare din  

textile-pielărie  

2. Prelucrarea 

materiilor prime 

3. Curăţirea utilajului 

şi menţinerea în stare 

de funcţionare 

4. Utilizarea 

documentaţiei 

tehnice 

Produse textile, materiale 

auxiliare pentru confecţii 

X    

Finisarea produselor textile  X  X 

Procese de producţie în 

confecţii 

 X   

Curăţirea şi ungerea, 

întreşinerea şi repararea 

utilajelor din textile pielărie 

  X  

Documentaţia tehnică 

industrială 

X   X 

Planul de realizare a unui 

produs textil 

   X 

 

Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se 

acordă 50 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi pentru care se acordă 40 de puncte.  
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Tehnician designer vestimentar / Clasa a XI-a 

 

Numele şi prenumele elevului: ..................................................... 

Data susţinerii testului: ............................... 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.   

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

PARTEA I                                                                                                                                50(puncte) 

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                            20 

puncte 

1. Şabloanele reprezintă copia tiparelor: 

a. de bază la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri 

b. clasice la la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri 

c. ambele de mai sus 

2. Legăturile de bază ale tricoturilor simple sunt: 

a. glat, patent, tricot 

b. glat, patent, lincs 

c. glat, tricot, atlaz 

3. Luciul se modifică prin: 

a. spălare 

b. matisare 

c. vopsire 

4.  Norma de consum reprezintă: 

      a.   cantitatea de materiale necesare realizării unui produs 

      b.   necesarul de materiale auxiliare pentru un produs 

      c.   necesarul de şabloane pentru un produs 

5.   Ţesăturile cu desene foarte complicate sunt numite: 

a. crude 

b. Jacard 

c. imprimate 

6.   Lăţimea ţesăturii este distanţa între:  

     a.   primul şi ultimul fir de urzeală 
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     b.   primul şi ultimul fir de bătătură 

     c.   primul şi ultimul ochi 

      7.   Produsul etalon reprezintă partea din documentaţia tehnică care stabileşte: 

a. normele interne şi standardele 

b. normele departamentale 

c. aspectul, forma şi caracteristicile finale ale produsului 

      8.   Hidrofilia ţesăturii/tricotului este importantă pentru produsele: 

      a.   de îmbrăcăminte exterioară 

      b.   de îmbrăcăminte de protecţie 

      c.   de lenjerie 

9.   Efectul pilling este determinat de apariţia pe suprafaţa ţesăturii/tricotului de: 

a.   mici aglomerări de fibre 

b.   fibre scămoşate 

c.   fibre neuniforme ca lungime 

10.   Încadrarea şabloanelor pe material se poate realiza: 

a. pe material dublu lat 

b. pe material desfăcut  

c. ambele de mai sus 

II. Scrieţi pe foaie asocierile dintre operaţiile de pregătire din coloana A şi definiţia din 

coloana B.                   10 puncte 

              A. Operaţia                                 B. Definiţie 

     1. Curăţare alcalină     a. operaţia de îndepărtare a amidonului 

     2. Detaşare     b. operaţia de îndepărtare a produselor de 

                 3. Descleiere                                                 încleiere solubile 

      4. Spălare                 c. operaţia de îndepărtare a petelor de ulei  

                   d. operaţia de îndepărtare a capetelor de fibre 

                   e. operaţia de îndepărtare a însoţitorilor naturali 

 

III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă le consideraţi adevărate încercuiţi A, iar dacă 

le consideraţi false încercuiţi F.             10 

puncte 

    A      F      1. Vâscoza se utilizează la obţinerea ţesăturilor pentru căptuşeli de îmbrăcăminte. 

    A      F      2. La încadrarea pe material desfăcut şabloanele se amplasează numai pe jumătate. 
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    A      F      3. Din practica industrială s-a stabilit că încadrările combinate sunt mai puţin avantajoase 

                         decât încadrările simple. 

    A      F     4. Elasticitatea este proprietatea tricoturilor de a-şi modifica forma sub acţiunea unor forţe  

                        exterioare şi de a-şi reveni la forma iniţială, după încetarea acţiunii forţei. 

    A      F      5. Deşirabilitatea este determinată de ruperea unui element de structură a ţesăturii.  

      IV.  Completaţi următoarele afirmaţii:                                                                            10 puncte 

1. Impermeabilizarea este proprietatea materialului textil de a fi rezistent la trecerea 

..............(1)............. şi a ..............(2)............. . 

2. Tiparele se construiesc grafic pe baza ..................(3)................. corpului. 

3. Ţesăturile ……(4)…………… sunt ţesăturile cu desene foarte complicate, realizate prin modul 

de legare al firelor, combinat cu efecte de culori. 

4. Procedeul de încadrare automată se realizează cu ajutorul unui ............(5)............... . 

 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

V. Rezolvaţi cerinţele: 

1. Definiţi înbrăcămintea şi precizaţi care sunt factorii fiabilităţii îmbrăcămintei.           10  puncte 

2. Enumeraţi etapele procesului de producţie în confecţii.                   10 

puncte 

3. Materialele auxiliare sunt acele materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi din 

componenţa produsului. Enumeraţi principalele materiale auxiliare utilizate la confecţionarea 

îmbrăcămintei şi daţi câte 3 exemple din fiecare categorie.                              20 

puncte             
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BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 

-   Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

-   Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului acordat la 10. 

 

PARTEA I                                                                                                                                50(puncte) 

I.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                      20 puncte 

1 - a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – b, 6 – a, 7 – c, 8 – c, 9 – a, 10 – c. 

II.  Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                  10 puncte 

1 – e, 2 – c, 3 – b, 4 - a 

III.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                    10 puncte 

1 – A,  2 – F, 3 – F, 4 – A,  5 - F    

IV.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                    10 puncte 

(1)  -  apei;   (2) – aerului;    (3) – dimensiunilor;  (4) – Jacard;  (5) – calculator. 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

 

1.  Pentru răspuns correct şi complet se acordă                                                                      10 puncte 

Îmbrăcămintea este un bun vestimentar pe care oamenii îl folosesc pentru apărarea corpului de 

intemperii şi în scop estetic.              (2 

puncte) 

Factorii fiabilităţii îmbrăcămintei sunt: mulajul produsului pe conformaţie, comoditatea utilizării 

produsului, aerisirea corpului, capacitatea de reţinere şi conducere a căldurii corpului, absorbţia şi 

evacuarea transpiraţiei şi impermeabilitatea la apă.           (6 

puncte)          

2.   Pentru fiecare etapă enumerată se acordă 1 punct iar pentru enumerarea în ordine logică se acordă   

4 puncte.                                                                                                                    10 puncte 

Etapele procesului de producţie în confecţii sunt:  

- Înmagazinarea şi recepţia materialelor 

- Pregătirea materialelor pentru croit 

- Croirea materialelor 

- Confecţionarea semifabricatelor 

- Finisarea produselor 

- Înmagazinarea produselor finite. 
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3.    Pentru fiecare categorie de materiale enumerată se acordă  1 punct iar pentru fiecare exemplu de 

materiale auxiliare dat se acordă  1 punct.                                                                         20 puncte 

 Materialele auxiliare:  căptuşeli (atlaz, satin, serj, căptuşeală golf, tafta, mătase naturală etc.), 

întărituri (vatir, volvatir, canafas, roshar şi întărituri neţesute), aţa de cusut (pentru cusături tighel, 

pentru butoniere, pentru broderie), furnituri (vata, buretul, elasticul, banda pentru susţinere, banda de 

retenţie, nasturii, copci, capse), garnituri (dantela, suitaşul, colţişorii etc.).
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

 

Domeniul: Industrie textilă şi pielărie / Clasa a X-a 

 

Prof. Solcan Maria  

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos, jud. Suceava 

 

 

Evaluarea iniţială are drept scop cunoasterea potenţialului de învăţare al elevului la începutul 

programului de instruire, la intrarea în clasa a X-a, domeniul Industrie textilă şi pielărie. 

Eterogenitatea pregătirii elevilor, asigurarea „continuităţii” în formarea/dezvoltarea competenţelor şi 

nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale 

proiectării evaluării iniţiale/ predictive. 

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă 

premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului industriei textile şi de pielărie. 

Competenţele formate anterior, formal sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea programului de 

învăţare centrată pe elev astfel încât la finalul clasei a X-a, fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral 

competenţele prevăzute programa şcolară. 

Matricea de specificaţii realizează corespondenţa dintre competenţele corespunzătoare 

nivelurilor taxonomice şi unităţi de învăţare/concepte-cheie/conţinuturi/teme: 

 
             Competenţe 

 

Conţinuturi  

1. Materii prime 

pentru industria 

textilă şi de pielărie  

2. Igiena şi 

securitatea 

muncii 

3. Utilizarea 

limbajului tehnic 

grafic 

4. Tehnologii generale 

din industria textilă şi 

de pielărie 

Fibre textile naturale 

şi chimice 

X    

Piei şi înlocuitori de 

piele 

X   X 

Igiena la locul de 

muncă  

 X   

Reprezentarea 

simbolică a 

organelor de maşini 

  X  

Procese tehnologice 

din filatură, ţesătorie 

şi tricotare. 

X   X 

 

 

Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru 

care se acordă 50 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi pentru care se acordă 40 de 

puncte.  
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Domeniul: Industrie textilă şi pielărie / Clasa a X-a 

 

 

Numele şi prenumele elevului: ..................................................... 

Data susţinerii testului: ............................... 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.   

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                50(puncte) 

III. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                      20 puncte 

5. Celuloza este componenta de bază a: 

a. fibrelor de bumbac 

b. fibrelor de lână 

c. fibrelor de azbest 

6. Fibra  chimică sintetică cu cea mai mică repriză este: 

a. melana 

b. poliesterul 

c. poliamida 

7. Luciul se modifică prin: 

a. spălare 

b. matisare 

c. vopsire 

8. Culoarea fibrelor depinde de: 

a. gradul de pigmentare 

b. structura fibrei 

c. gradul de netezime al suprafeţei 

5.   Pieptănarea este operaţia de: 

a.   aşezarea fibrelor cu pieptenele 

b.   eliminarea unui procent de fibre scurte 

c.   curăţarea fibrelor 

6.   Înfăsurarea pe ţevi se realizează la:  

       a.   maşina de pieptănat 

       b.   cardă 

       c.   maşina de filat cu inele 

      7.   Trecerea firelor de pe bobine pe canete se numeşte: 

       a.   bobinare 

       b.  canetare  

       c.  năvădire 

      8.    Firele depuse pe canete sunt destinate:  

       a.  urzelii 

       b.  bătăturii 

       c.  năvădirii 

9.   Efectul pilling este determinat de apariţia pe suprafaţa ţesăturii/tricotului de: 

a.   mici aglomerări de fibre 

b.   fibre scămoşate 

c.   fibre neuniforme ca lungime 

    10.   Primul instructaj din fişa individuală este: 
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      a.   instructajul periodic 

      b.   instructajul la locul de muncă 

      c.   instructajul introductiv – general.  

 

IV. Completaţi afirmaţiile                                                                                            10 puncte 

1. Pentru combaterea dezvoltării microorganismelor, materialele textile se tratează cu substanţe 

……(1)………… 

2. Tricotul este un produs textil obţinut prin buclarea simultană sau succesivă a unuia sau mai 

multor …………(2)……….., transformarea lor în …………(3)………. şi înlănţuirea într-o 

anumită ordine. 

3. Ţesătura este un produs textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a două sisteme de fire 

...............(4)............. dispusă longitudinal şi ................(5)................. dispusă transversal. 

 

III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă le consideraţi adevărate încercuiţi A, iar dacă 

le consideraţi false încercuiţi F.            10 

puncte 

     A      F      1. Vâscoza se utilizează la obţinerea ţesăturilor pentru căptuşeli de îmbrăcăminte. 

     A      F      2. Îmbrăcămintea de protecţie trebuie să se potrivească lucrătorului. 

     A      F      3. Substanţa de bază a mătăsii naturale este celuloza. 

     A      F     4. Fineţea reprezintă gradul de subţirime al firelor şi este apreciată cu ajutorul indicilor 

de  

                      fineţe. 

     A      F      5. Tricoturile  tubulare sunt obţinute pe maşini rectilinii. 

 

      IV.  Identificaţi organele de lucru reprezentate mai jos şi precizaţi denumirea maşinii la care se 

întâlnesc.                                                                                                                                 10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

 

VI. Rezolvaţi cerinţele: 

4. Definiţi ţeserea.               5 

puncte 

5. Enumeraţi operaţiile procesului tehnologic de filare.         10 

puncte 

6. Explicaţi noţiunea de grosime a pieilor, precizaţi aparatul cu care se determină şi unitatea de 

măsură.              10 

puncte 

7. Un fir de bumbac prezintă următoarele caracteristici: lungimea L= 400 m iar masa M= 5g. Se 

cere:  

      Să se calculeze fineţea firului în Nm, Ttex, Tden.                                                         25 puncte 
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BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 

-    Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

-   Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 

10. 

PARTEA I                                                                                                                                50(puncte) 

I.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                      20 puncte 

1 - a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – b, 6 – c, 7 – b, 8 – b, 9 – a, 10 – c. 

 

II.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                     10 puncte 

(1)  -  antiseptice;   (2) – fire;    (3) – ochiuri;  (4) – urzeală;  (5) – bătătură. 

 

III.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                    10 puncte 

1 – A,  2 – A, 3 – F, 4 – A,  5 - F    

 

IV.  Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                 10 puncte 

Organele de lucru din figură sunt: suveica, conducătorul de fir, apucătorul 

Utilajul: Maşina simplă de cusut 

 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

1.  Pentru răspuns correct şi complet se acordă                                                                        5 puncte 

Ţeserea este operaţia de încrucişare reciproc perpendiculară între cele două sisteme de fire urzeală şi 

bătătură.           

2.   Pentru fiecare operaţie enumerată se acordă 1 punct iar pentru enumerarea în ordine logică se 

acordă   1 punct.                                                                                                                      10 puncte 

Operaţiile procesului tehnologic de filare sunt: amestecare, destrămare, curăţare de impurităţi, cardare, 

laminare şi dublare,  pieptănarea, torsionarea, înfăşurarea.                                       

 

3.    Pentru răspuns correct şi complet se acordă                                                                    10 puncte 

Grosimea este o proprietate fizică a pieilor. Ea are valoare aproximativ constantă în cazul înlocuitorilor 

de piele şi neuniformă în cazul pielii. Se măsoară cu ajutorul micrometrului şi rezultatul se exprimă în 

milimetri şi zecimi de milimetru.            

 

4.   Punctajul se acorda astfel:                                  25 puncte 

- cate 5 puncte pentru scrierea corectă a fiecărei formule de calcul 

 

      
m) L(1.000

M(g)
Ttex =              

m) L(9.000

M(g)
Tden                  

M(g)

L(m)
Nm =  

- cate 2 puncte pentru înlocuirea corectă a valorilor în fiecare formulă de calcul 

- cate 1 punct pentru obţinerea fiecărui rezultat corect. 

        tex5,12

000.1

400

5
Ttex ==      112,5den

000.9

400

5
Tden ==          80

5

400
Nm ==  
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SUBIECTE OLIMPIADĂ - DISCIPLINE TEHNOLOGICE 

Faza județeană  

 

Prof. SOLCAN MARIA 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

Domeniul: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE                                                                                      

Calificarea:  Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria textilă 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 

Subiectul  I                                                                                                       Total  15 puncte                                         

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 

       5 puncte 

    1. Cusătura triploc se formează din: 

  a. 1 fir de la ac şi 2 fire de la apucătoare 

  b. 1 fir de la ac şi 1 fir de la apucător 

  c. 1 fir de la ac şi 1 fir la suveică 

  d. 2 fire de la ace şi 1 fir de la apucător 

     2.   Cusătura franceză este folosită la: 

               a. confecţionarea îmbrăcămintei sport 

               b. confecţionarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei subţiri 

               c. confecţionarea uniformelor 

               d. confecţionarea paltoanelor 

     3.   Cuţitele sunt organe de lucru ale maşinii: 

               a. simple de cusut  

               b. Uberdec 

               c. de cusut tivuri 

               d. triploc 

5.  Mâneca raglan se caracterizează prin: 

                a.  capul mânecii are formă liniară și se îngustează spre baza gâtului 

     b.  mâneca face corp comun cu fața produsului, respectiv spatele 

     c.  capul mânecii are formă curbă 

     d.  capul mânecii are formă complexă 
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       5.  Manşetele pentru pantaloni se pot confecţiona sub formă de: 

e. manşete duble, tivuri, manşete răsfrânte 

f. manşete false, manşete duble, tivuri 

g. manşete false, manşete duble, manşete de prelungire 

h. tivuri, manşete duble, manşete de prelungire. 

 

I.2. În coloana A din  tabelul de mai jos sunt indicate organele de lucru ale maşinii de cusut Triploc, 

iar în coloana B mişcarea acestor organe. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare 

cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.  

                                                    5 puncte 

Coloana A Coloana B 

1. apucătorul stâng a. conduce al doilea fir al apucătoarelor prin bucla formată de 

apucătorul inferior și formează propria buclă pe care o depune în fața 

acului 

2. apucătorul drept b. alimentează maşina cu firele inferioare 

3. picioruşul de 

presare             

c. transportă firul superior prin materialul de cusut şi formează bucla 

pentru împletire cu firele de la apucătoare 

4. plăcuţa acului d. prinde bucla acului în vederea formării punctului de legătură a 

cusăturii 

5. acul   e. presează materialul pe transportor 

 f. susține materialul de cusut și ajută la formarea cusăturii 

                                                                                                                                                                                                                                            

I.3. Transcrieţi pe foaia de concurs, numărul corespunzător fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul lui, 

litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                                                    

5 puncte                                                                                                                 

6. Manşetele sunt materiale secundare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei. 

7. Cutele evantai se obţin prin suprapunerea mai multor cute duble în acelaşi loc al detaliului .  

8. Transportorul de la mașina simplă efectuează o mișcare complexă de forma unei elipse. 

9. Cusătura tighel are același aspect pe ambele fețe. 

10. Suveica efectuează o mișcare de oscilație de la stânga la dreapta și invers. 
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Subiectul II                        TOTAL: 35 puncte 

 

II.1. Pentru acele mașinii Uberdec, explicaţi modul de montare si cauza ce determină această dispunere 

a acelor.                                                                                                          2 puncte                                                                     

                                                             

II.2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 

   15 puncte           

a. Buzunarul cu refileţi este caracterizat prin deschizătură bordată cu doi ………(1)……. 

b. Tivurile formate prin îndoire pot fi ………(2)……… sau ………….(3)……... 

c. Cusătura tighel în paralel este o cusătură tighel simplă formată în ......(4)......... . La maşina cu două 

ace firele superioare sunt alimentate de către .....(5)...., iar firele inferioare sunt purtate de către 

........(6)......... . 

d.  La maşina simplă de cusut apucătorul îndeplineşte funcţia de a prinde ……(7)…… formată de către 

ac şi de a o împleti cu firul de la .........(8)..... . 

e.  Detaliile secundare sunt părţi componente ale îmbrăcămintei care pot ........(9).......  din structura 

..........(10)........ a unui produs. 

f. Se întâlnesc următoarele tipuri de decolteuri:… …(11)………..   , .. ….....(12)……….   ,    

,….  ……..(13)…….    ,   ………..(14)……….   ,   …….(15)…………. 

     

II.3. În imaginea de mai jos este prezentat un organ de lucru de la maşina simplă de cusut.  Să se 

precizeze următoarele:                                                                                                    8  puncte 

 

d.  denumirea organului de lucru și mașina de cusut  căreia îi aparține 

e. părțile componente ale acestuia 

f. mișcarea pe care o execută în timpul coaserii  

 

 

 

 II.4. Identificaţi cusătura din imaginea de mai jos şi precizaţi :                                     10 

puncte 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  734  
 

      

         a. Denumirea cusăturii  

         b. Utilajul pe care se realizează  

         c. Denumirea fiecărui fir reprezentat pe desen 

         d. Trei utilizări ale acesteia  

Subiectul III       

               TOTAL: 40 puncte 

 

III.1.                          15 puncte 

 Bluza pentru femei este un produs de îmbrăcăminte cu sprijin pe linia umărului. Răspundeţi la 

următoarele întrebări: 

 

a.  Definiţi reperele principale şi secundare. 

b. Enumeraţi detaliile care alcătuiesc bluza cu precizarea 

cărei categorii de detalii îi aparţine. 

c. Precizaţi cusăturile utilizate la prelucrarea şi asambalrea 

detaliilor produsului. 

 

 

 

 

III.2. În imaginea de mai jos este reprezentată o cusătură mecanică.                                                               

     15 puncte 

e. identificaţi cusătura; 

f. precizaţi utilajul pe care se realizează; 

g. enumeraţi organele de lucru care participă la formarea cusăturii; 

h. menționaţi rolul şi mişcarea la două organe de lucru. 

 

III.3. Analizați detaliul din imagine și răspundeți la întrebările:                                     10 puncte 
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d. tipul detaliului 

e. denumirea detaliului 

f. enumerați operațiile de 

prelucrare a detaliului 

       

 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

Subiectul  I                                                                                                 15 puncte 

I.1                                                                                                                              5 puncte 

1 – a, 2 –b, 3 – d, 4 – a, 5 – b 

Se acordă câte 1 punct pentru alegerea variantei de răspuns corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

I.2                                                                                                                                5 puncte 

1 – d, 2 – a, 3 – e, 4 – f, 5 – c. 

Se acordă câte 1 punct pentru alegerea variantei de răspuns corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

I.3                                                                                                                                5 puncte 

1 - F;  2 - A;  3 – A;  4 - A;  5 - F  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte. 

Subiectul  II                                                                                                 35 puncte 

II.1.  Acele sunt montate paralel la aceeaşi tijă suport la niveluri diferite:,acul din stânga mai jos, acul 

din dreapta, care este aproape de apucător, mai sus, deoarece prinderea buclelor formate de ace se face 

de către un singur apucător la momente diferite. 

Pentru precizarea modului de montare 1p. 

Pentru explicarea cauzei ce determină această montare 1p. 

                                                                                                                                         2 puncte 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

II.2.                         15 puncte 

(1) - refileţi, (2) - simple, (3) - duble, (4) - paralel, (5) - ace, (6) - suveici, (7) - bucla, (8) - suveică,  (9) 

- lipsi,  (10) – fizică, (11) - închis, (12 ) - cu colț, (13) - rotund , (14) – drept, (15) – complex. 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

II.3.                         8 puncte 
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a. Acul maşinii simple de cusut. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă  1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  

0p. 

 b. 1- butuc, 2- tija acului, 3- vârful acului, 4- orificiul acului , 5- canal lung, 6- canal scurt. 

Pentru răspunsuri corecte şi complete se acordă  6 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se 

acordă  0 p. 

 c. ridicare – coborâre în plan vertical/ rectilinie - alternativa. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă  1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă  

0p. 

II.4                                                                                                                            10 puncte 

a – Cusătura de acoperire din trei fire                                     2 puncte 

b – Maşina Überdec                                                                2 puncte 

c – 1, 2 - fire de la ace, 3 – fir de la apucător                         1 punct (3x1p = 3p) 

d – La coaserea tivurilor, la montarea elasticului în tivuri, oferirea unei rezistenţe mai mari liniei de 

asamblare, asamblarea detaliilor cu margini alăturate sau suprapuse, articole de corsetărie.                                                                              

1 punct (3x1p = 3p). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Subiectul  III                                                                                                 40 puncte                                                                                                                    

III.1.    15 puncte 

Pentru definirea reperelor se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

Pentru enumerarea detaliilor care alcătuiesc bluza se acordă 4 puncte,  Pentru precizarea categoriei de 

detalii căreia îi aparţine, se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

Pentru precizarea cusăturilor utilizate la prelucrarea şi asambalrea detaliilor produsului se acordă 3 

puncte. Pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 

III.2.                      15 puncte 

a. cusatura tighel simplu                                                                                                  3 puncte 

b.- masina simpla de cusut                         2 puncte 

 c. – ac, conducătorul de fir, transportor, suveica, apucător, picioruş de presare              6 puncte 

Pentru enumerarea celor 6 organe de lucru se acordă 6 puncte (1x6=6 puncte)    

d.-                                                                                                                                     4 puncte 

Pentru precizarea rolului organului de lucru se acorda 1 punct şi pentru precizarea mişcării 

organului de lucru se acorda 1 punct. 
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Ac   

rol: de a transporta firul superior  prin material şi de a forma bucla pentru împletire cu firul de la 

suveică 

mişcare: de ridicare coborâre în plan vertical 

Conducătorul de fir 

rol:  conduce firul de la ac şi îl tensionează după ce a fost împletit cu firul de la suveică 

mişcare - complexă, pe o curba de forma cifrei opt 

      Transportor  

rol: transportă materialul în timpul coaserii cu un pas de cusătura 

mişcare:  complexă de:  ridicare – înaintare - coborâre - retragere 

Suveică  

rol: alimentează maşina cu firul inferior şi îl tensionează în vederea formării  cusăturii  

     mişcare: nu are 

Apucător 

rol: prinde bucla formata de ac şi o împleteşte cu firul de la suveică 

mişcare - de rotaţie  

Picioruş de presare 

rol: presează materialul pe transportor in vedere executării coaserii 

mişcare -   nu are; este acţionat în sus şi în jos pentru introducerea materialului. 

 

III.3                              10 puncte 

a. Detaliu principal 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect, incomplet sau 

lipsa acestuia, 0 puncte. 

b. Guler pentru cămaşa bărbătească cu pelerină şi ştei croite dintr-o bucată. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect, incomplet sau 

lipsa acestuia, 0 puncte. 

c. Fazele de prelucrare ale gulerului: 

• Termolipirea inserţiei la faţa de guler, 

• Fixarea prin coasere a marginii inferioare a feţei de guler si a întăriturii,  

• Asamblarea feţei cu dosul de guler pe trei laturi, 

• Rihtuirea rezervelor, întoarcerea pe faţă, scoaterea colţurilor 

• Călcarea, 
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• Tighelirea pelerinei. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6 puncte (6x1p = 6p),pentru răspuns incorect, 

incomplet sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
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Test paper 5th grade 

UNIT 7- Abilities and sports 

Prof. Nanu Raluca 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți 

 

I. Complete the phrases with the names of the sports. There are four words you do not 

need to use. (14 marks) 

 

 

 

                       

1. play basketball      2. go ______________ 3. go ______________ 4. go _________ 

                   

5. do _____________ 6. do ______________  7. play ___________         8. play _______ 

 

II. Match the questions (1–6) with answers (a–f). (12 marks) 

1. How do we get to the other side of the river? 

2. What’s your name? 

3. Where are you from? 

4. How are you? 

5. What time is it now? 

6. Where do I have to go? 

fencing      basketball        rock climbing        gymnastics       baseball       snowboarding      

bowling      cycling      tennis        athletics        running        volleyball 
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a) Fine, thanks. 

b) 11.30. 

c) It’s Ben. 

d) Italy. 

e) Past the gym and through the car park. 

f) We have to swim across it. 

III. Complete with play or go. (10 marks) 

1. _______ swimming 

2. _______ tennis 

3. ________ basketball 

4. ________ snowboarding 

5. ________ volleyball 

 

IV. Write affirmative or negative sentences using the prompts and the verb can. (14 

marks) 

1. A bird/fly                            _____________________________ 

2. A horse/sing                       ______________________________ 

3. A newborn baby/walk        ______________________________ 

4. I/ lift/ a piano                   ______________________________ 

5. A cat/ climb trees            ______________________________ 

6. A fish/swim                     ______________________________ 

7. I/ eat with chopsticks      _______________________________ 

 

V. Write questions using the prompts and the verb can, then give short answers.(15 

marks) 

1. he/play football?  

______________________________________?     Yes, _______________. 

2. you/ drive ? 

______________________________________ ?       No, ________________. 

3. they/use a computer ?  

_______________________________________?      Yes, ________________. 
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4. your brother/ play the guitar ? 

_______________________________________?       No, ________________. 

5. she/ speak Japanese? 

_______________________________________?     No, ________________.  

 

VI. Put the words into the correct order to make sentences and questions. (10 marks) 

0. haven’t / a / dog / got / We           We haven’t got a dog. 

1. Australia / you / cousins / in / got / Have ? 

__________________________________ 

2. big / your / a / parents / Have / house / got? 

___________________________________ 

3. My / can/ brother / pretty/ swim / well 

___________________________________ 

4. can’t/ heavy/ are/ very/ jump/ Elephants / because/ they 

____________________________________________ 

5. water/ A/ live/ dolphin/of/ can’t/ out/ the 

____________________________________________ 

 

VII. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the 

present simple. (15 marks) 

0. I don’t do homework at the weekends.(not do) 

1. Peter ____________ lunch at school. (not have) 

2. What time ________________ school? (you / start) 

3. I ________________________ art classes after school. (sometimes / have) 

4. We ______________________ swimming after school. (not go) 

5. Sarah _____________________ to bed early. (always / go) 

6. My mother usually ___________________ coffee in the morning. (drink) 

7. My grandparents ______________________ fast food. (never/buy) 

8. Daniel _______________________ home-made food. (usually eat) 

9. My cat ________________________ on my bed. (always/ sleep) 

10. The teacher ________________________ angry at us. (never/get) 
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Examen de competenţe gimnaziu 

INFORMATICĂ şi T.I.C.   (Model) 

 

Prof. Bălan Tatiana 

Liceul Tehnologic Agromontan  “Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte, Prahova 

 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 90 minute 

• Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa 

unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora 

(eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind 

necesară. 

 
Construiește un folder  cu numele tău în care salvezi toate fișierele din test. 

Construiește un folder  cu numele tău în care salvezi toate fișierele din test. 

SUBIECTUL I         (10 de puncte) 

Într-un fișier cu numele rezolvari.txt creat în folder-ul cu numele tău, introduceți răspunsurile 

corecte pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5. Fiecare răspuns corect se notează cu 2 puncte. 

1. Microprocesorul este:        

a. O memorie externa 

b. Un chip - circuit integrat 

c. Un dispozitiv de stocare 

2. Un avantaj al serviciului de posta electronica este:    

a. Originalitatea 

b. Transmiterea de virusi informatici 

c. Rapiditatea 

d. Lipsa conexiunii la Internet  

3. O adresa corecta de email este:        

a. X.y 1@yahoo.com 

b. xyz@gmail.com 

c. abc@yahoo 

d. a_b_c@com 

4. Expresia “x+5=10” este o expresie:  

    a. aritmetică 

mailto:1@yahoo.com
mailto:xyz@gmail.com
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   b. logică 

   c. de tip text 

5. Un desen realizat în Paint se poate salva ca imagine de tipul:  

 a. docx 

 b. html 

            c. jpg   

 

SUBIECTUL al II-lea        (45 de puncte) 

1. Să se creeze un  document Word, pe care îl salvați cu numele Subiect_Word în folderul cu 

numele vostru. Editează textul de mai jos:                           (9 puncte)   

     

  Vă doriți să scăpați de stresul de la serviciu ?                                                                                                                                                 

  Vă e dor să aveți o zi dedicată numai dumneavoastră? 

Agenția VACANȚE DE VIS  este aici ca să vă ajute. Cu ajutorul nostru puteți avea nu o zi, ci 

o saptamană rezervată relaxarii și distracției. Cu ocazia apropierii sezonului estival  2021 am 

pregătit  oferte de nerefuzat pentru doritorii unei vacanțe exotice. 

a. Formatează caracterele astfel: titlul scris cuWortArt, fontul Calibri, dimensiunea 32, 

stilul italic, aliniat la centru; textul: font Lucida Calligraphy,dimensiunea 18, stilul 

subliniat, aliniat la stânga; 

b. Inserează un tabel cu 2 coloane si 5 rânduri pe care il completați ca in exemplul din 

imagine. Adăugați o 

coloană tabelului pe care 

o lăsați ecompletată. 

c. Adaugă documentului o 

imagine care să reprezinte o plajă dintr-una din  țările menționate în tabel.. 

2. Să se creeze o prezentare Power Point, pe care o salvați cu numele Subiect_PowerPoint în 

folderul cu numele vostru, din 2 diapozitive cu următoarele cerințe:      (9 puncte) 

a. Primul diapozitiv să aibă aspectul titlu și conținut (Title and content) și să conțină textul  

“Vacanța visurilor tale” cu următorul format – font Times New Roman, culoare verde, 

dimensiune 54  și o listă cu marcatori de tip săgeată formată din elementele “ Maldives”, 

“ Republica Dominicana”, “Mauritius”  și “ Phuket”; 

b. Cel de-al doilea diapozitiv să aibă aspectul necompletat (Blank) și să se insereze câte o 

imagine din destinațiile de vacanță menționate pe primul diapozitiv; 
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c. Aplicați titlului un efect de animație de tip intrare și conținutului un efect de animație 

de tip accent; 

3. Să se creeze un registru de lucru Excel, pe care îl salvați cu numele Subiect_Excel în folderul 

cu numele vostru. Introduceţi datele următoare: (9 puncte)  

  

a. Selectaţi celulele A3:E9 , aliniaţi-le la stânga și formatați textul din celule să  fie de 

culoare roșie. 

b. Formataţi celulele B3:E9 astfel încât să arate şi a treia  zecimală și puneți simbolul 

monetar lei pe celulele E3:E9. 

c. Introduceţi o formulă în celula B11 pentru a calcula valoarea maximă a celulelor B3 : 

B9 și introduceţi o formulă în celula B12 pentru a calcula valoarea minima a celulelor 

B3 : B9. 

4. Creați o animație, utilizând aplicația Pivot Animator care să prezinte un joc de tenis cu două 

personaje (jucători) și să respecte următoarele erințe:  (9 puncte) 

a. Particularizați fundalul animației cu o imagine care să reprezinte un teren de tenis; 

b. Colorați cu verde primul personaj și cu galben personajul al doilea și plasați personajele 

în zone diferite ale animației modificându-le dimensiunile astfel încât să fie 

proporționale cu fundalul ales; 

c. Utilizând un număr potrivit de cadre, realizați o animație în care se simulează jocul  de 

tenis și exportați animația într-un fișier tenis.gif pe care îl salvați în folderul cu numele 

vostru. 

5. Creați o pagina web vacanța.html pe care o salvați in folderul cu numele vostru. Cerințe: (9 

puncte) 

a. Stabiliți culoarea având codul #ffcccc drept culoare de fundal a paginii web; 

b. Scrieți textul VACANȚĂ  ca titlu în pagina web, pe care îl aliniați la centrul paginii web; 

c. Inserați o imagine care să reprezinte vacanța voastra de vis pe care o plasați in centrul 

paginii web și care să aibă lățimea 150 pixeli și înălțimea 80 pixeli. 
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SUBIECTUL al III - lea        (35 de puncte) 

1. Rezolvați următoarele probleme în Scratch și le salvați în folderul cu numele 

vostru. 

a. În aplicația Scrath realizați un dreptunghi, ale căror laturi sunt de diferite culori. 

Salvați fișierul cu numele dreptunghi.sb3; 

b. Să se determine dacă un număr citit de la tastatură este divizibil cu  2 și să se 

afișeze mesajul corespunzător. Salvați fișierul cu numele divizibil.sb3; 

2. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu 

cel mult 9 cifre și afișează pe ecran mesajul Da, dacă numărul citit este 

pătrat perfect sau mesajul Nu, ăn caz contrar. 
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TESTARE FRACȚII ZECIMALE- Clasa a V-a  

Inf. Onose Alina Daniela 

Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

SUBIECTUL I  

Pe foaie  scrieţi numai rezultatul: 

1. Diferența numerelor  8 și 5,54,  este egală cu.........................................................  (5 p) 

2. Suma fracțiilor zecimale  3,4 și 63,5  este egală cu.................................................   (5 p) 

SUBIECTUL II 

Asociați numărul exerciţiului din coloana A cu litera corespunzătoare rezultatului corect din coloana 

B:  

Coloana A Coloana B  

1) 3,27 ∙ 10000 

2) 73,6 : 0,2 

3) 1,69 : 1,3 

4) 7,2 : 3 

5) 5,739 ∙ 100 

6) 45,3 ∙ 2,3 

  

a) 368 

b) 2,4 

c) 573,9 

d) 32700 

e) 104,19 

f) 1,3 

g) 24 

 

(5 p) 

(5 p) 

(5 p) 

(5 p) 

(5 p) 

(5 p) 

SUBIECTUL III 

Alegeți litera corespunzătoare rezultatului corect:    

1. Media aritmetică a numerelor 5,8 și 23,2 este:  

A.1,45                         B.14,5                          C.14,25                  D.10,5  (5 p) 

2. Rezultatul calculului 4,65 · 10 este:  

A.0,465                        B.465                          C.46,5                    D.4,650          (5 p) 

3. Rezultatul calculului 35,3 : 10 este egal cu:   

A.3,53                          B.0,353                       C.35,3                    D.353  (5 p) 

4. Rezultatul calculului 75 : 6 este egal cu: 

A.1,25                          B.12,55                       C.12,5                    D.12,05  (5 p) 

5. Rezultatul calculului 7,5 · 2,4 este egal cu:  

A.1,80                          B.18,55                       C.18                       D.18,25  (5 p) 

6. Rezultatul calculului 3,278 : 0,2 este egal cu:  

A.16,39                         B.16,50                      C.1,65                    D.1,63  (5 p) 

SUBIECTUL IV 
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Pe foaie scrieți rezolvările complete: 

1. (2,1 : 0,7 + 6,9 : 0,23) : 0,5 – 50 =       (10p) 

2. [0,8 + 4 · (0,34 · 10 + 1,2 : 2)] : 0,168 =      (10p) 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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MATEMATICĂ 

Test de evaluare inițială – clasa a IV-a 

 

                                                                           Prof.înv.primar Anton Roxana-Mihaela 

                                                                          Școala Gimnazială ,,Miron Costin’’ Bacău 

 

1. Scrie numerele cuprinse intre, apoi subliniaza numerele pare: 

a)  5 997 si 6 004 __________, ________, ________, _________,  _________, _________, 

__________ . 

b) 10 000 si 9 993 __________, _________, __________, __________,  __________, 

___________ . 

  Scrie cu litere:                                Scrie cu cifre: 

4 018 ________________________ ;          cinci mii trei _______________________________        

 

Rotunjește :    4 863 la sute   ______________        9 199 la mii   ____________ 

 

     2.Descompune numerele în: 

a) sumă:                                            b) sume de produse: 

4 587 =                                                                           5 018 = 

3 099 =                                                                           9 602 = 

 

     3. Calculează: 

  19 x 8 =                                   24 x 76=                       67 x 35 =                   7 478 + 1879= 

  48: 3  =                                    93 : 3=                         76 : 4 =                      9 000 – 3 471=                                   

    4. Calculează:                                                  * Calculează în două moduri: 

240 x 10 – 76 :  2 =                                     6 x (35 + 7) = ______________________ 

=____________________ =_______________________                                                              

=_____________________                      6 x (35+ 7 ) =________________________   

=_____________________                                          = _______________________ 

 

a : 8 = 165                                            72 : b = 205-199 8 x c = 96 

a = b = c = 

a = b = c = 
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5. Completează, în casete, A pentru propozițiile adevărate și F pentru cele false: 

Fracțiacorespunzătoare părții colorate din desenul alăturat este 
1

6
 

Fracția 
  4    

8
<

 5

8
 

Numărătorul fracției 
3

9
 este mai mic decât numitorul. 

6.Calculează perimetrul sau  latura;                                                                         

 g)   

    L = 137 cm    l = 75 cm                                 P     = 96 m                                                   P     =78 cm

  

P     =_____________                                            l    = __________                      l   echil.=________       

P      = ___________________                                                                  l    =  ______________                                  l   echil.= ________       

7. Dintr-o livadă s-au recoltat  4105 kg de mere și 1136 kg de pere. S-au trimis spre vânzare unor 

magazine alimentare 1789 kg de mere și cu 865 kg mai puține pere. Câte kg de fructe au rămas în 

depozit? 

________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________ 

 R: 

            8. Într-o tabără de munte, au participat 250 de persoane.  Elevii au fost cazați astfel: 15 camere 

a câte 6 fete și 17  camere a câte 8 băieți. Câți profesori au participat? Rezolvă problema printr-un 

exercițiu. 

________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

________________________ 

_________________________________________________________________________________

________ 

 R: 

 

              9. Alina are 45 de de scoici albe și negre. Știind că numărul scoicilor albe este de patru ori 

mai mare decât nr. celor negre, află câte scoici de fiecare culoare are Simina. 

 

R: 

Evaluare inițială la matematică 

Clasa a IV-a 

1. Competențe specifice 

1.- 1.1. Observare a unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii 

      - 1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive 

2.--2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu 

acelaşi numitor 

3.-- 2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii 

cu acelaşi numitor 

 4-- 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii, respectiv tabla împărțirii 

5.--2.4.Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu 

acelaşi numitor 

6.-  3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare 

7./8. /9.–2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 

 -2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii, respectiv tabla împărțirii 

          -5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 

 

C.s. Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

1.1 

1.2 

I1Descoperă regula și 

completează fiecare șir 
Scrie corect 8-10 

numere 

Scrie corect 5 – 7 

numere Scrie corect 3 - 4 numere 

2.4 I2Calculează Calculeaza corect 5-6 

inmultiri/ impartiri 

Calculeaza corect 3-4 

inmultiri /impartiri 

Calculeaza corect 2 

inmultiri/ impartiri 
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2.4 I3Efectuează 
Calculeaza corect 5-6 

adunari/ scaderi 

Calculeaza corect 3-4 

adunari/ scaderi 

Calculeaza corect 2 

adunari/ scaderi 

2.5 I4Calculează 
Efectueaza corect 5 -6 

exercitii (1 -2 greseli) 

Efectueaza corect 3 -4 

exercitii 

Efectueaza corect 2  

exercitii 

2.4 
I5Stabilește valoarea de 

adevăr 

Stabileste valoarea de 

adevar in 5 -6 situatii 

Stabileste valoarea de 

adevar in 3 -4 situatii 

Stabilestevaloarea de 

adevarin 2 situatii 

3.2 
I6Calculează perimetrul 

sau latura 

Scrie corect operatiile  

si rezolva corect (5-6 

situatii) 

Scrie corect operatiile  

si rezolva corect (3-4 

situatii) 

Scrie corect operatiile  si 

rezolva corect (2 situatii) 

2.4 

2.5 

5.3 

I7Rezolvă problema cu 

plan 

 

Scrie corect planul de 

rezolvare si rezolva 

corect (6 – 8 situatii) 

Scrie corect planul de 

rezolvare si 

rezolvacorect (4  – 5  

situatii) 

Scriecorectplanul de 

rezolvare si 

rezolvacorect (2 – 3 

situatii) 

2.4 

2.5 

5.3 

I8Rezolvă problema sub 

formă de exercițiu a-

(bxc+dxe)= 

Scrie corect exercitiul si 

rezolva corect 3-4 

operatii 

Scrie corec texercitiul si 

rezolvacorect 2 operatii 

Scriecorectexercitiul si 

rezolvacorect 1 operatie 

2.4 

2.5 

5.3 

I9Rezolvă problema cu 

plan și desen 

Reprezinta grafic si 

rezolva cerintele  

(1  greșeala) 

Reprezinta grafic si 

rezolva cerintele 

 (2 greșeli minore) 

Reprezinta grafic si 

rezolva cerintele  

(3 greșeli minore) 
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WORKSHEET 

 (FIȘĂ DE LUCRU CLASA A IV-A, L1/ CLASA A V-A, L2) 

PRESENT CONTINUOUS                             

(PREZENTUL CONTINUU) 

Prof. Barbu Ioana Mirabela 

Școala Gimnazială Negreni, Comuna Licurici, Județul Gorj 

 

 Folosim prezentul continuu pentru a vorbi despre acțiuni care se petrec în momentul 

vorbirii sau pentru o durată scurtă de timp. 

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

S + to be + verb- ing   

I am writing now. 

Eu scriu acum. 

 

S + to be negativ + verb- ing 

I am not reading now. 

Eu nu citesc acum. 

 

To be + S + verb- ing 

Are you playing now? 

Te joci tu acum? 

 

Time expressions (Expresii de timp) 

• now (acum), at the moment (în acest moment), these days ( zilele acestea), this month/ week/ 

weekend (luna/ saptamana aceasta/ weekend-ul acesta) 

 

Spelling rules 

(Reguli de scriere) 

• Dacă verbul se termină în vocală și consoană, vom dubla consoana atunci când adăugam -ing. 

mop- mopping= a da cu mopul 

• Daca verbul se termina in litera -e, va disparea e-ul si vom adăuga -ing. 

make- making= a face  
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• Daca verbul se termină in -y, se păstrează -y-ul, dacă în fața lui se află o vocală. 

play-playing= a (se) juca 

 

1.  Put the verbs in brackets into the present continuous.  

a) Jane _____________ (play) in the park with Christine. 

b) They ____________ (watch) TV at the moment. 

c) Kim ____________ (study) for her English test now. 

d) My brother ____________ (do) his homework right now. 

 

2.   Correct the sentences, as in the example. 

a) Mum is cooking. (eat) No, she isn't cooking. She's eating. 

b) Amy is reading. (sleep) 

c) Kim and Emma are playing. (watch TV) 

d) Rob is painting. (read) 

 

3. a) Look at the picture. Write questions and answer them, as in the example. 
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1. Julia/paint? Is Julia painting? Yes, she is. 

2. Jake/ read? 

3. Jim and John/ play basketball? 

4. David/ watch birds? 

b) Describe the picture in Ex.3 to your partner. 
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Test de evaluare iniținală 

                                                         Matematică-clasa a IV-a 

                                                                                    prof. înv. primar Grigore Cristina,  

                                                                                     Șc. Gim. ,,Mihail Kogălniceanu”, Brăila 

                                                                                              

1. Scrie cu cifre  următoarele numere, apoi ordonează-le  descrescător:          

              a) nouă sute treizeci si doi: .........................  ;     

              b)  o mie nouă sute cincizeci şi şapte: ………………….; 

              c) cinci mii nouăsprezece:.............................;       

              d)  XXIV    ………………… ; 

              e) trei mii şapte :............................................;     

              f) opt mii nouăzeci și unu : ………………...; 

 

2.  Încercuieşte varianta corectă:                                                                                                                                

a) numerele care se adună se numesc:     *factori         *termeni       * produs;                  

b) numărul din care se scade se numeşte :*scăzător     *diferenţă     *descăzut;     

c) rezultatul împărţirii se numeşte:           *sumă           *produs        * cât ;                  

d) rezultatul înmulţirii se numeşte:           *produs         * cât             * diferenţă. 

 

3. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:                                                                     

a 368 1 678 2 402 a 743 5 000 3 085 

b 642 2 999 5 769 b 281 2 353 2 199 

a + b    a - b    

 

a 45 124 432 a 45 84 700 

b 10 3 6 b 9 4 100 

a x b    a : b    

 

4. Calculează  corespunzător expresiei:    

                                                                              

    a) de 5 ori mai mic decât 500 :        …………………………………… 

    b) cu 5 mai mult decât 279  :             …………………………………… 

    c) de 5 ori mai mare decât 27:        ...................................................... 

    d) cu 5 mai puţin decât 2700:            …………………………………  

5. Află numărul necunoscut:  

                                                                                                    

7 x  a = 56                    b : 10 = 9               c – 3 715 = 1 889            5 409 + d =9 000 
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6.  Calculează respectând ordinea efectuării operaţiilor:                                                                    

a.) 3 478 + 2 499 – 1 999 =                            

 

 b.)  ( 8 : 2+ 50 : 10) x 3 – 7 + ( 8 x 6 - 40) : 8  

                                                                       

c.) 40 – 3 x 7= 

 

 

7. Scrie în dreptul fiecărui enunţ ,,A”sau ,,F”dacă enunţul este adevărat sau fals.                    

 

a)  Lungimea se măsoară în metri.  ...... 

b) Masa corpurilor nu se măsoară în litri.  ..... 

c)  Capacitatea vaselor se măsoară în kilograme.  .... 

 

8. Notează  numele corpurilor şi figurilor geometrice:    

                       

   

                              

 

 

     

9. Scrie fracţiile corespunzătoare : 

                                                                                                                                                             

                                           
   

                                                                                                  

10. Ana are 400 de lei. Ea își cumpără o carte cu 35 de lei și un atlas cu 99 de lei.  

      Câți lei îi rămân Anei? 
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DISCIPLINA: MATEMATICĂ               

EVALUARE INIȚALĂ                                      

Clasa a IV- a  

1. Competențe specifice 

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10000 şi a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10   

2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000, respectiv a fracţiilor subunitare 

sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10  

 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000 şi respectiv a fracţiilor subunitare 

sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10  

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10000 sau cu fracţii 

cu acelaşi numitor  

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii, respectiv tabla împărțirii  

3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte 

familiare  

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple  

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10000  

2.   Descriptori de performantă   

 

Co

m-

pe- 

tent

a  

Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

2.1 

I1 Scrie numere cu 

cifre arabe, apoi le 

ordonează descrescător 

6 numere 

Ordonare 

corectă 

4-5 numere 

Ordonare 

parțial 

corectă 

2-3 numere 

Ordonare 

cu mai mult 

de 2 greșeli  

1 nr. 

2.3 
I2 Identifică termenii 

matematici 

4 cuvinte 

identificate 

corect 

2-3 cuvinte 

identificate 

corect 

1 cuvânt 

identificat 

corect 

Niciun 

răspuns 

corect 

2.4 

2.5 

I3 Efectuează corect 

operațiile și 

completează tabelele 

11-12 

exerciții 

corecte 

7-10 

exerciții 

corecte 

3-6 

exerciții 

corecte 

1-2 ex. 

5.1 
I4 Rezolvă enunțuri 

matematice 
4 enunțuri 3 enunțuri 2 enunțuri 1 ex. 

2.4 

2.5 

I5 Află numărul 

necunoscut în cele 4 

situaţii;  

4 exerciții 
2-3 

exerciții 
 1 exercițiu Niciun ex. 

2.5 

I6 Rezolvă exerciții 

respectând ordinea 

operațiilor 

3 exerciții 2 exerciții 1 exercițiu Niciun ex. 
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5.1 

I7Stabilește valoarea 

de adevăr a enunțurilor 

matematice 

4 enunțuri 3 enunțuri 2 enunțuri 1 ex. 

3.2 
I8 Scrie numele 

figurilor/corpurilor 
6 termeni 4-5 termeni 2-3 termeni 1 termen 

2.1 

2.2 
I9 Scrie corect fracțiile  3 fracții,   2  fracții 1 fracție  - 

5.3 
I10 Rezolvă problema 

corect 

 

Operațiile, 

rezolvările și 

răspunsul 

corect 

 Scrie 

corect 

operețiile și 

greșește la 

calcul 

Scrie o 

singură 

operație 

corectă 

Nu 

rezolvată 

corect 

3.  Evaluare finală 

 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect  8-10 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect  5-7 itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect  2-4  itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
SUFICIENT 

Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I  INSUFICIENT 

 

CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE              

Calificativ Nr. elevi Procente  

FB   

B   

S   

I   

   

 

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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EXEMPLU DE SUBIECT PENTRU CONCURS 

PENTRU CLASELE a III-a și a IV-a 

Creative English Language Competition 

for 3rd-4th graders 

Akácsos Katinka 

Școala Gimnazială Gaál Mózes Baraolt 

 
EX. OF. 10 P.  

 1. Build10 words using only the letters of      (10x1p=10p) 

 

 ENGLISH IS IN THE AIR!  
 

 

1                                       6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

 

2. Look and write the names of the following pictures. Then, fill in the table below according to the 

instructions. Write the solution!       (24x1p.=24p.) 

1.    

2.    

3.          
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4.            

5.  

6.   

7.        

the third 

letter of 

the 

second 

word 

the third 

letter of 

the third 

word 

the first 

letter of 

the 

third 

word 

the first 

letter of 

the first 

word 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the 

fourth 

letter of 

the 

fourth 

word 

the first 

letter of 

the 

fourth 

word 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the 

fourth 

letter of 

the 

fourth

word 

 

 

        

 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the last 

letter of 

the third 

word 

the 

fifth 

letter of 

the 

fifth 

word 

the first 

letter of 

the 

sixth 

word 

the third 

letter of 

the 

second 

word 

the 

seventh 

letter of 

the 

seventh 

word 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the 

second 

letter of 

the 

seventh 

word 

 

        

 

!  
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Solution:  

                         ! 

 

3. Decode emojis! Write the solution under the pictures!     (4x4p=16p) 

a.  

 

……………………………………………………………………………….      

b.  

+  
……………………………………………………………………………………… 

c. 

   

…………………………………………………………………………………. 

d.  

   



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  762  
 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Look at the picture below. Describe it. Read the helping questions too. 

What can you see in the picture? Who are they, where are they? How do they feel? (40p) 
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BAREM DE CORECTARE PENTRU CONCURS DE LIMBA ENGLEZĂ 

PENTRU CLASELE a III-a și a IV-a 

 

Key and scoring sheet 

Creative English Language Competition 

for 3rd-4th graders 

 

 

EX. OF. 10 P.  

 1. Build 10 words         (10x1p=10p) 

- each word written correctly is accepted  

 

2. Look and write the names of the following pictures. Then, fill in the table below according to the 

instructions. Write the solution!       (24x1p=24p) 

 

1.  

 

 

2.    

3.          

4.            

L I Z A R D 

O C E A N 

G I N G E R B R E A D M A N 

H O R S E 
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5.  

6.   

7.        

the third 

letter of 

the 

second 

word 

the third 

letter of 

the third 

word 

the first 

letter of 

the 

third 

word 

the first 

letter of 

the first 

word 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the 

fourth 

letter of 

the 

fourth 

word 

the first 

letter of 

the 

fourth 

word 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the 

fourth 

letter of 

the 

fourth 

word 

E 

 

N G L I S H I S 

 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the last 

letter of 

the third 

word 

the 

fifth 

letter of 

the 

fifth 

word 

the first 

letter of 

the 

sixth 

word 

the third 

letter of 

the 

second 

word 

the 

seventh 

letter of 

the 

seventh 

word 

the 

second 

letter of 

the first 

word 

the 

second 

letter of 

the 

seventh 

word 

 

I N T H E A I R 

 

!  

 

Solution:  

E N G L I S H  I S      I N  T H E  A I R ! 

 

D O N U T 

H O T D O G 

G R A N D P A 
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3. Decode emojis! Write the solution under the pictures!.  (4x4p=16p) 

a. Suggested answer: THE OWLS LIVE IN THE FOREST.  

 

 

b. Suggested answer: THE CAT LIKES MILK AND MOUSE.  

+  

c. Suggested answer: THE BOY DOES NOT/ DOESN`T LIKE APPLES AND PEAR./ FRUITS. 

   

 

d. Suggested answer: THE RABBIT/ BUNNY/ HARE/ BUGS BUNNY LIKES MUSIC./ JAZZ/ 

HIP- HOP. 

   

 

5. Look at the picture below. Describe it. Read the helping questions too. 

What can you see in the picture? Who are they, where are they? How do they feel? (4X10p=40p) 
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Mark 

 

Range 

Key features applicable in the assessment of creative 

coursework 

30-

40p. 

Overall  Outstanding response: exceptionally well-written and 

constructed. Striking authority and originality 

 Creativity Fantastic invention. Deft and surprising characterisation. 

Unimpeachable style.   

 Language Tremendously rich, lively and fresh use of English.   

 Structure Focused, sustained and brilliant management of content.   

(Please also take into consideration the following:) 

0.25* 10 = 2.5 p.  (for using all ten words)   

0.5 p. – the appropriate title given to the text 

5 p.   faithfulness to word limit) 

   

25- 

30p. 

Overall Very good work, well-written and constructed, 

representing a writer in control.  

 Creativity Inventive and stylish writing, with effective 

characterisation 

 Language Rich use of language that generally brings the writing 

alive. 

 Structure Well made and coherent work that hangs together well.  

   

20- 

25p 

Overall Good and cogent work, showing full engagement. 

 Creativity Substantive imaginative work done. Significant vitality 

 Language The good and sometimes surprising use of English. 

 Structure A sound deployment of technique with a pleasing result.  

   

10-

20p 

Overall Moderately interesting work but lacking coherence. 

 Creativity Some vitality in the ideas but not fully developed.  

 Language Effective use of English but somewhat flat 

 Structure The piece has a viable design but not a powerful one.   
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5-10p Overall Uninspired, incomplete, lacking in application 

 Creativity A strong lack of invention throughout 

 Language Bad use of English and little redeeming quality 

 Structure No discernable structure 
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OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Propunere etapa locală 

Clasa a VI-a 

 

                                            Prof. Alexa Elena 

Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 

• Punctajul total este de 100 de puncte. 

 

Se dau textele: 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

A.  

A intrat acum două luni în casă, cu tihnă şi simplicitate. Venea pentru întâia oară şi 

totuşi s-ar fi zis că a mai fost şi că-i aparţinuse ceva din apartamentul nostru, atât de 

familiară îi era căutătura galbenă, atât de sigur pasul, mut şi lin, cu care îşi ducea silueta 

de catifea prin odăi. Împărăteasa pământului întreg nu ar putea să aibă o gleznă mai fină, 

o linişte mai aristocratic, o stăpânire de sine mai liniştită, un stil mai suav decât pisica 

noastră străină. 

− De unde vii tu, neagră ca bezna tare şi suplă ca o ceaţă din întunecime şi cum s-a 

întâmplat să-ţi alegi tocmai căminul nostru sălaş? Ai mai fost vreodată pe la noi, pe când 

lipseam, în timpul somnului nostru sau al călătoriilor noastre pe lacurile dintre trestii? Cum 

de-ai nimerit aici? Poate că te-a trimis cineva, pe care nu-l cunoaştem şi care se gândeşte 

la noi…  

−Miau! răspunde pisica şi luminile de aur ale ochilor ei lunatic s-au ridicat spre noi, 

cu ştiinţa că întâlnesc privirea noastră. […] 

Pisica nu a mai plecat de la noi. Pe o pernă mare de mătase, uşoară ca o umbră cu 

broderii de fir, ea doarme zi şi noapte, ca şi cum trebuie să se odihnească toată viaţa de o 

grea opintire, pe care a făcut-o din răsputeri într-altă existenţă. Şi pentru că noi muncim 

fără răgaz, ne bucurăm că putem adăposti idolul inefabil al repaosului şi al lenei 

surâzătoare, în gospodăria noastră de unelte. Camera unde doarme pisica am împodobit-o 

cu moaştele noastre de preţ: candela, cărţile, icoanele, amintirile de la bătrâni, ceasornicul 

cu bătaia rară de dom, preşurile de lână tărcată, ca nişte drumuri scurte boite cu soare. Un 

ciucure de borangic al şervetului mesei gâdilă urechea pisicii, oprită ca un future negru pe 

tâmpla ei cu mustăţi. 

−De ce face aşa pisica? 

−Toarce ca fusul, murmură ca marea, cântă ca vântul, şuieră ca grâul. Aşa face 

pădurea, aşa curge apa, aşa geme salcia şi bombăne furtuna. În somnul ei, cu auzul la 

pământ, mâţa ascultă vioara lumii, care cântă pretutindeni, în cele de sus şi-n cele de jos, 

în prăpastie şi-n piscuri şi-n creasta tăriei, şi visul ei se aude ca un ecou al viorilor din 

ţărână şi ape… 

                                     Tudor Arghezi, O pisică 

B.  

Noaptea când mă cuibăresc în coşuleţul meu ca să mă culc, mă simt deja, slavă 

Domnului, un pic mai bine. Ana a pregătit pentru mine ceva delicios –ficat de pui cu orez 

adevărat. Apoi a făcut curat în bucătărie, fluierând veselă, exact aşa cum făcea şi Olga 
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65 

mereu. Poate că nici n-o să fie schimbări aşa de mari în viaţa mea de motan. Cu gândul 

ăsta, mă fac mulţumit covrig, adorm şi încep să visez frumos. În vis îmi apar o mâncărică 

de ficat de pasăre şi un locşor curat şi încălzit de o rază de soare, pe pervazul ferestrei. 

Ţâââr! Ţâââr! Ţâââr! În vis, Werner m-a aşezat pe măsuţa de lângă telefon când 

acesta a început să sune mai întâi ezitant, apoi destul de insistent. Miau! Asta îmi tulbură 

frumosul meu vis! Werner, răspunde odată la telefon! Dar Werner nu reacţionează. Pur şi 

simplu lasă telefonul să sune. Nu se poate! Nu-şi dă seama că zgomotul e enervant?    Ţââr! 

Ţââr! Werner, ce faci, omule? Hai! Eu nu pot să ridic receptorul cu lăbuţele. 

Dar Werner nu răspunde la telefon şi, cu cât acesta sună mai mult, cu atât încep să 

înţeleg că zgomotul nu vine din visul meu, ci de altundeva. Şi nu este telefonul, ci soneria de 

la uşă, la care cineva sună cu disperare. Asta chiar în miezul nopţii. Aşa ceva e de 

neconceput! 

Mă ridic, obosit, cu greu. Cine dracu´ e? Uite că Werner trece împleticindu-se, pe 

jumătate adormit, pe lângă mine. 

−Ce se întâmplă aici, Winston? mă întrebă el. 

Dar nu pot să-i răspund la întrebare. La trei noaptea! E cam târziu pentru vizite! 

Cască şi aruncă o privire prin vizorul uşii. Pe acolo poţi vedea cine e afară. 

                        Frauke Scheunemann, Winston: un motan în misiune secretă 

 

C.  

Încă din primele zile de viață, puiul de pisică toarce în timpul suptului, iar mama îi 

răspunde. Ea toarce din plăcere, la fel de bine ca în suferință: stresată, rănită sau chiar 

muribundă, o auzim torcând. Cel mai des, ea toarce pentru a-și exprima dependența; față 

de mamă la naștere, față de om mai târziu, când este bolnavă sau când este mângâiată. 

Regăsim acest comportament la rudele sale, marile feline, care însă torc doar în primele 

luni de viață. 

Torsul este produs printr-o mișcare coordonată a glotei, laringelui și a anumitor 

mușchi. Aceste vibrații sonore implicând întreg corpul sunt întâlnite la majoritatea felinelor, 

ca și la alte animale, dar mecanismul lor, ca și utilitatea, rămân de neexplicat. Se crede că 

această stare, ca și somnul, ar avea un rol reparator pentru organismul pisicii. Când torc, 

pisicile emit vibraţii sonore identice cu cele utilizate în medicină pentru a calma durerea, a 

trata o fractură sau o leziune la tendon. Poate așa se explică și faptul că, dintre mai multe 

pisici și mai mulți câini care au suferit o leziune ori o intervenție chirurgicală de aceeași 

gravitate, aceste pisici se vor vindeca de trei ori mai repede, iar sechelele lor sunt de cinci 

ori mai puține. Concluzia: torsul unei pisici ar avea o acțiune anabolizantă, ce ajută 

vindecarea. Adulte, felinele mari nu mai torc; pisica este singura care toarce sub 

mângâierile stăpânului: ea vede în acesta „a doua sa mamă”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisică_de_casă#Sociabilitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glot%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Laringe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisică_de_casă#Sociabilitate
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SUBIECTUL  I                                                                                                                20 puncte 

A. Scrie pe foaia de concurs numărul cerinţei şi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1.Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 

a) bu-că-tă-rie; schim-bări; con-clu-zia; 

b) bu-că-tă-ri-e; schim-bări; con-clu-zi-a; 

c) bu-că-tă-ri-e; schim-bă-ri; con-clu-zia.                                                                           2 puncte 

2.Numărul de sunete este mai mic decât numărul de litere în toate cuvintele din seria: 

a) ciucure; geme; ei; 

b) existență; borangic; ciucure; 

c) ceasornicul; ciucure; delicios.                                                                                         2 puncte 

B. Scrie pe foaia de concurs răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 

3.Transcrie o pereche de antonime din rândul 36.                                                              2 puncte 

4.Identifică în rândul 4 două verbe la moduri diferite, pe care le precizezi.                       2 puncte 

5.Transcrie, din rândurile 55-56, un substantiv articulat hotărât în cazul genitiv şi un substantiv 

articulat hotărât în cazul acuzativ.                                                                                       2 puncte     

6.Explică rolul cratimei în secvenţa: Dar nu pot să-i răspund la întrebare.                      2 puncte 

7.Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în secvenţa A intrat (rândul 1) şi alcătuieşte 

un enunţ în care să aibă altă valoare morfologică, pe care o numeşti.              2 puncte 

8.Numeşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în contextul: şi visul ei se aude ca un ecou al 

viorilor din ţărână şi ape… (rândul 27).                                                                             2 puncte 

9.Construieşte două enunţuri în care să demonstrezi polisemia verbului a toarce.            2 puncte 

10.Menţionează rolul semnului întrebării din secvenţa −De ce face aşa pisica? (rândul 23)  

                                                                                                                                            2 puncte. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                40 de puncte 

Scrie pe foaia de concurs, în enunţuri, răspunsul pentru fiecare dintre întrebările de mai jos, cu 

privire la textele date: 

1.Precizează o asemănare și o deosebire între textele A și B.                                             4 puncte 

2.Numește două tipare textuale care apar în textul A.                                                         4 puncte 

3.Identifică tipul naratorului în textul B și exemplifică cu o secvență din text.                  4 puncte 

4.Transcrie un indice spațio-temporal din ultimul alineat al textului B.                             4 puncte 

5.La ce ajută torsul pisicii, conform informațiilor din textul C?                                         4 puncte 

6.Transcrie două secvențe care indică locul de odihnă al pisicilor în textele Ași B.          4 puncte 

7.Dezvoltă o trăsătură a textului nonliterar pe baza textului C.                                          4 puncte 

8.La ce face referire secvența Toarce ca fusul, murmură ca marea, cântă ca vântul, şuieră ca grâul., 

din rândul 21?                                                                                                          4 puncte 

9.Scrie o idee principală din primul alineat al textului C.                                                   4 puncte 

10.Ce mâncare visează Winston?                                                                                        4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                               40 de puncte 

Ai primit o pisică de ziua ta de la părinţi. 

Scrie un text ficțional, de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi prima ta zi alături de noul membru al 

familiei. 

În elaborarea compunerii vei avea în vedere: 

─ construirea unor idei creative adecvate cerinței, respectând relația dintre temă și conținut; 8 puncte 

─ respectarea convențiilor unui text narativ și a structurii unei compuneri; 8 puncte 

─ realizarea coerenței tematice și a coeziunii; 4 puncte 

─ utilizarea a patru figuri de stil diferite; 4 puncte 

─ construirea a patru structuri diferite asociate senzațiilor (ce se vede/se aude/se simte/se atinge); 4 

puncte 

─ utilizarea claselor morfologice specifice și a timpurilor verbale adecvate. 4 puncte 

 

Vei primi 32 puncte pentru conținutul compunerii și 8 puncte pentru redactare. 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 

de cuvinte şi dezvoltă subiectul propus. 

 

 

 

 

Olimpiada de Limba și literatura română  

Clasa a VI-a 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

Propunere etapa locală 
 

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă 

puncte din oficiu. 

• Punctajul total este de 100 de puncte. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                          20 de puncte 

I.A. 

1. b 2 puncte 

2. c 2 puncte 

I.B. 

3. 2 puncte (ezitant-insistent) 

4. Câte 1 punct pentru precizarea celor două verbe la moduri diferite identificate în rândul 

indicat (nu ar putea- modul condiţional-optativ, să aibă-modul conjunctiv) 2 x 1 p. = 2 puncte 

5. Câte 1 punct pentru transcrierea celor două substantive extrase din rândurile indicate (de ex. laringelui-

substantiv articulat hotărât, cazul genitiv; corpul- substantiv articulat hotărât, cazul acuzativ) 2 x 1 p. = 

2 puncte 

Notă! – Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 

6. 2 puncte pentru precizarea unui rol al cratimei 2 x 1 p. = 2 puncte 

7.- 1 punct pentru indicarea valorii morfologice a cuvântului subliniat în rândul indicat; 

- 1 punct pentru realizarea unui enunţ cu altă valoare morfologică, cu indicarea valorii. 
Notă! – Punctajul se acordă pentru răspunsul complet. 

8. Câte 1 punct pentru numirea corectă a fiecărei funcţii (visul – subiect; al viorilor- atribut substantival) 2 

x 1 p. = 2 puncte 

9. Câte 1 punct pentru fiecare enunţ construit 2 x 1 p. = 2 puncte 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Laringe
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10. Explicarea rolului semnului întrebării (de exemplu: curiozitatea faţă de torsul pisicii): în totalitate – 2 p.; 

parțial – 1 p. 2 puncte 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                             40 de puncte 

1. – Precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între textele A și B.  1p+1p                                            
– formularea răspunsului în enunțuri 1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct 

2. Numirea a două tipare textuale care apar în textul A, de ex.: tipar textual narativ, descriptiv. 1p+1p                                                                                          
– formularea răspunsului în enunț 1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct 

3. Identificarea tipul naratorului în textul B și exemplificarea cu o secvență din text. 1p+1p                                                             
– formularea răspunsului în enunț 1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct 

4. Transcrierea un indice spațio-temporal din ultimul alineat al textului B.                       4 puncte 

5. Conform informațiilor din textul C, torsul pisicii ajută la vindecare. 2 puncte                                          
– formularea răspunsului în enunț 1 punct 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct 

6. Transcrierea a două secvențe care indică locul de odihnă al pisicilor în textele Ași B, Pe o pernă 

mare de mătase (textul A), mă cuibăresc în coşuleţul meu (textul B)                    2p +2p 

7. Dezvoltarea unei trăsături a textului nonliterar pe baza textului C. 4 puncte 

  - de exemplu, folosirea cuvintelor cu sens propriu 1punct  

  -exemplificarea trăsăturii 1punct  
  – formularea răspunsului în enunț 1 punct 

   – respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct 

8. – prezentarea semnificației comparației date (de exemplu: asemănarea cu elemente care fac parte din viaţa 

noastră, în felul acesta pisica se integrează firesc în sânul familiei, dar şi în univers): remarcabil – 4 p.; foarte 

bine – 3 p.; bine – 2 p.; relativ bine – 1 p. 4 puncte 

9. Scrierea unei idei principale din primul alineat al textului C. 2 puncte 
    – formularea răspunsului în enunț 1 punct 

     – respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct                                               

10.Winston visează o mâncâricâ de ficat de pasăre. 2 puncte 
    – formularea răspunsului în enunț 1 punct 

     – respectarea normelor de ortografie și punctuație (0-1 erori – 1 p.; 2 sau mai multe erori – 0 p.) 1 punct                                               
 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                            20 de puncte 

Conținutul și actul comunicării – 8 puncte 

─ construirea conținutului: remarcabil – 2 p.; foarte bine – 1,75 p.; bine – 1 p.; relativ corect – 0.5 p. 

2 puncte 

─ substanțialitatea ideilor; idei complexe și creative – 2 p.; idei variate și creative – 1,75 p.; idei suficient de 

variate și creative – 1 p.; moderat în idei și creativitate – 0,5 p. 2 puncte 

─ respectarea relației temă-conținut: remarcabil – 2 p.; foarte bine – 1,75 p.; bine – 1 p.; relativ corect –0.5 p. 2 

puncte 

─ îndeplinirea scopului comunicării: în totalitate – 2 p.; acceptabil – 1 p. 2 puncte 

Respectarea convențiilor unei compuneri prin dispunerea corectă a ideilor în raport cu 

elementele de structură 8 puncte 

─ introducere (prezentarea contextului și punerea în relație spațio-temporală) – 2 puncte 

─ cuprins – 4 puncte distribuite astfel: 

• relatarea unei întâmplări desfăşurate cronologic: foarte bine – 2 p.; bine – 1 p. 

• evidențierea personajelor şi a relaţiilor dintre ele: foarte bine – 2 p; bine – 1 p. 

─ încheiere (imagine memorabilă care provoacă o reacție) –2 puncte 

Realizarea coerenței tematice și a coeziunii 4 puncte 

• claritatea expunerii dată de sfera lexicală adecvată: remarcabilă – 2 p.; foarte bună – 1.75 p.; bună 
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– 0.75 p.; relativ bună – 0.5 p. 2 puncte 

• unitatea discursivă obținută prin enunțuri aflate în legătură unele cu altele, dată de utilizarea 

corectă a conectorilor pragmatici: remarcabilă – 2 p.; foarte bună – 1.75 p.; bună – 0.75 p.; relativ 

bună – 0.5 p. 2 punct 

Aspectele lingvistice – 12 puncte 

─ câte 0.5 puncte pentru utilizarea unui limbaj expresiv care sugerează emoțiile/sentimentele/ 

impresiile/trăirile/afectele, concretizat prin patru figuri de stil diferite (de exemplu: enumerația, 

personificarea, comparația și epitetul) 4 x 1 p. = 4 puncte 

─ câte 0.5 puncte pentru utilizarea a patru structuri diferite asociate senzațiilor (ce se vede/se aude/se 

simte/se atinge) 4 x1 p. = 4 puncte 

─ utilizarea preponderentă a claselor morfologice specifice: grupul nominal (substantiv-determinant) – 2 

puncte și verbe la prezent și/sau la imperfect – 2 puncte. 2 p. + 2 p. = 4 puncte 

Redactare (criteriul formal) – 8 puncte 

─ utilizarea corectă a elementelor de gramatică și vocabular 2 puncte 

─ respectarea normelor de ortografie: 0-1 erori – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p. 2 puncte 

─ respectarea normelor de punctuație: 0-1 erori – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p. 2 puncte 

─ așezarea corectă în pagină (margine, marcarea alineatelor) și lizibilitatea scrisului (grafia, distanța dintre litere 

și dintre cuvinte) 2 puncte 

Notă! 

Compunerea nu se va evalua global, ci urmărind cu fidelitate descriptorii și criteriile/subpunctele din barem. 

Notă! 

Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte şi 

dezvoltă subiectul propus. 
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Test de evaluare sumativă pentru disciplina Educație plastică                                                                  

clasa a V-a 

Prof. Munteanu Bogdana- Alina                                                          

Liceul de  Artă „Ştefan Luchian” Botoșani                  

                                                                

                Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 80 de puncte. Din oficiu se acordă 

20 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

 

1. Pentru a obține frumusețea și perfecțiunea construcțiilor templelor, grecii au inventat 

ordinele de arhitectură. Enumerați cele trei ordine de arhitectură.(10 puncte) 

 

 

2. Denumiți părțile unui templu grecesc.(20 puncte) 

 

 

3. Enumerați templele de pe acropola Atenei.(10 puncte) 
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Test de evaluare sumativă pentru disciplina Educație plastică                                                                  

clasa a V-a 

 

 

4. Analizați diferențele dintre capitelul doric, ionic și cel corintic(10 p). 

 

5. Asociați fiecărei imagini unul dintre cele trei ordine grecești arhitecturale.(10 puncte) 

 

 

6. Asociați fiecărei imagini denumirea ordinului și stilului arhitectural. Descrieți și 

comparați diferențele între părțile unui templu, diferențe specifice ordinului ionic, doric și 

respectiv corintic. (20 puncte) 
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Operații cu fracții zecimale finite  

Fișă de lucru 

Clasa a V-a  

 

Prof. Lera Dana Maria 

Școala Gimnazială „George Gârda” Mănăștiur 

 

Clara organizează o petrecere pentru ziua ei şi mai are nevoie de câteva cumpărături. Având un buget 

strict ea caută cele mai bune oferte. O poţi ajuta? 

 

1. În magazin există 3 oferte la napolitane 

           Oferta 1  :  5 napolitane cu 7 lei          

           Oferta 2  :  10 napolitane cu 12,5 lei      

           Oferta 3  :  3 napolitane cu 3,25 lei 

   Ce ofertă ar trebui să aleagă dacă doreşte să cumpere 30 de napolitane? 

 

2. Pentru a servi o băutură naturală, Clara se gândeşte să cumpere lămâi pentru     

     a face limonadă. Ea cumpără 3,7 kg de lămâi.  Cât costă lămâile dacă 1 kg  de  

     lămâi costă  5,5 lei? 

 

3.  Pentru gustări, Clara dorește să cumpere covrigei. Ea observă că sunt 2 oferte: 

             Oferta 1:  5 pachete de covrigei la preţ de  4 pachete 

              Oferta 2:  la 2 pachete de covrigei cumpărate se                   

                              acordă o reducere de 15 % din prețul lor 

      Ce ofertă trebuie să aleagă dacă vrea să cumpere 10 pachete de covrigei şi un pachet costă   

      4 lei ? 

 

4. Cât costă cumpărăturile şi câte bonuri de 9,8 lei trebuie să folosească Clara  

     pentru a achita nota?  
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PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ 

CLR - Clasa I 

Prof. înv. Primar Popa Cornelia Iuliana 

Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna” Sibiu 

 

1. Scrie literele de mână corespunzătoare literelor de tipar date: 

 

g                    D                     a                     F                      h                        B    

 

 

 

2. Unește  cuvântul  cu imaginea corespunzătoare: 

ochelari                crocodil                veveriță               ghiozdan                 cireșe 

 

 

 

3. Analizează cuvintele următoare, stabilind numărul de silabe, numărul de litere şi numărul de sunete: 

Cuvântul Numărul de silabe Numărul de litere Numărul de sunete 

stup    

taxă    

unghie    

 

4.  Eu scriu una, tu scrii multe! 

   carte                               stilou                                          exerciţiu 
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5. Ordonează silabele pentru a obține cuvinte:  

            ni, har, că                  cel,  o,  ghi                     tu, pră, ră, ji                  

 

 

 

 

6. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție:    

ochelari          Cela        și           girafa           ghiozdan          are 

 

 

7. Colorează  în propoziția de mai sus grupurile de litere învățate. 
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Ai terminat? Eu zic să te verifici!                                              Acum poți colora imaginea alăturată! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

Probă de evaluare finală  

 

 

Competențe specifice 

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate 

3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

4.1 Scrierea literelor de mână 

CS Itemul 

  

4.1 I1. Scrierea literelor  de mână corespunzătoare literelor de tipar date 

3.1 I2. Realizarea corespondenței între cuvânt și imagine 

1.3 I3. Identificarea silabelor, sunetelor și literelor  unor cuvinte date 

3.1 I4. Trecerea cuvintelor de la nr singular la nr plural 
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4.2  Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale 

diverse 

 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

DESCRIPTORI  DE  PERFORMANŢĂ 

 

ITEMUL 

CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1. - scrie corect, respectând 

liniatura, 6 litere de mână 

corespunzătoare literelor de 

tipar date  

- scrie corect, respectând 

liniatura, 4 litere de mână 

corespunzătoare literelor de 

tipar date  

- scrie corect, respectând 

liniatura, 2 litere de mână 

corespunzătoare literelor de 

tipar date  

2. - realizează corespondența 

între cel puțin 4 cuvinte și 

imaginile corespunzătoare  

- realizează corespondența 

între cel puțin 3 cuvinte și 

imaginile corespunzătoare  

- realizează corespondența 

între cel puțin 2 cuvinte și 

imaginile corespunzătoare  

3. - analizează toate cele trei 

cuvinte date, cu o mică 

greșală 

- analizează 2 din cele trei 

cuvinte date, cu o mică 

greșală 

- analizează cel puțin unul cele 

trei cuvinte date, cu o mică 

greșală 

4. - scrie forma de plural pentru 

toate cele trei cuvinte date 

- scrie forma de plural pentru 

2 din cele trei cuvinte date 

- scrie forma de plural pentru 

unul din cele trei cuvinte date 

5. - identifică corect 3 cuvânt  - identifică 2 cuvânt - identifică 1 cuvânt 

3.1 I5. Identificarea cuvintelor prin ordonarea silabelor date 

4.2 I6.  Ordonarea cuvintelor date și scrierea propoziției obținute 

1.3 I7. Identificarea grupurilor de litere într-o propoziție 

             Niveluri  

                taxonomice 

Competenţe 

 specifice    

cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare 

CS 1.3 I3, I7 I3  I3 I7 I7 

CS 3.1 I2 I5 I4 I4, I5  I2 

CS 4.1 I1 I1 
 

   

CS 4.2  I6 I6 I6   
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6. - ordonează corect cuvintele 

date si transcrie propoziția 

obținută 

- ordonează partial corect 

cuvintele date 

- ordonează cuvintele fără a 

obține o propoziție cu înțeles 

7. - identifică toate cele 4 

grupuri de litere 

- identifică cel puțin 2 

grupuri de litere 

- identifică cel puțin 1 grup de 

litere 

 

 

BAREM DE APRECIERE 

Număr de itemișinivelulrezolvării 

(corect / incorect, integral/parțial)  

CALIFICATIV 

 

Rezolvă integral si corect 6 itemi, parțial corect 1 item Foarte bine 

Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial corect 2 itemi, incorect 1 item Bine 

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial corect 3 itemi, incorect 2itemi Suficient 

 

 

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI 

 

 Foarte bine Bine Suficient Insuficient  Absenţi 

Nr. 

elevi 

     

 

 

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE  

REGLARE/AMELIORARE: 
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FIȘĂ DE LUCRU  

( substantiv, adjectiv, pronume- clasa a III-a ) 

 

                                                                                 Prof. Înv. Primar Slabu Panseluța 

                                                                                      Școala Gimnazială Nr. 10, Botoșani 

 

     1.  Subliniază cu roșu - substantivele, cu verde - adjectivele și cu albastru - pronumele personale 

din strofele următoare: 

           A trecut iarna geroasă,                              Dintr-o creangă-n alta zboară  

           Câmpul iar a înverzit                                Sturzul galben aurit 

           Rândunica cea voioasă                             Salutare, primăvară, 

           La noi iarăși a sosit.                                  Timp frumos, bine-ai venit! 

                                                                                               (Primăvara, de Vasile Alecsandri) 

    2.   Găsește câte un adjectiv potrivit pentru substantivele: nori, primăvară. Alcătuiește câte o 

propoziție în care ajectivele să se afle înainte și după substantiv. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Transcrie textul următor, punând toate pronumele  personale la numărul plural: 

Ea merge mereu la munte. Însă el preferă marea. Acolo se simte el mai bine. Eu nu 

mă duc de obicei la munte. Însă anul acesta ea m-a convins. Voi merge la mare!    

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. Stabiliți la ce număr sunt cuvintele subliniate: 

Dumneavoastră sunteți antrenoarea acestor sportivi? (________________) 

                  Dumneavoastră sunteți antrenorii acestor sportivi? (________________) 
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Clasa  a VI -a   

Test de evaluare inițială la geografie 

                                                                             Profesor:   Liviu Nica, Școala Gimnazială  

                                                                            ,,Alice Voinescu” Drobeta Turnu Severin 

Subiectul I  

Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă considreați că afirmația este adevărată scrieți în dreptul 

numărului corespunzător, litera A, iar dacă considerați că afirmația este falsă, scrieți litera F. 

1. Luna este singurul satelit natural al Terrei.  

2. Podișul este o formă de relief cu altitudini de peste 100 de m. 

3. În mediul de savană trăiesc : leul, leopardul și ursul brun. 

4. Atmosfera este învelișul de apă al Pământului. 

5. Lacurile formate prin topirea ghețarilor în circurile glaciare se numesc lacuri tectonice. 

6. Locul de unde pornește cutremurul se numește epicentru. 

                                                                                                             30 puncte (6x5p=30p) 

Subiectul II  

     Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect:                                 

1.Este formată  din miliarde de stele: 

 a. constelația   b. cometa             c.galaxia              d. orbita 

 2. Relieful oceanic  include : 

        a. abruptul continental                b. anticiclonul            c. depresiunea          d.podișul 

       3.O apă curgătoare care se varsă în râul principal este pentru acesta, un : 

        a. afluent                          b. bazin hidrografic  c. confluent   d. izvor 

       4. Cea mai mare parte a apei de la suprafața Terrei  este reprezentată de: 

        a. ape subterane                          b.fluvii și  lacuri          c. ghețari                    d. mări și oceane 

                                                                                                       20 puncte (4x5p=20p) 

Subiectul III 

Imaginea alăturată prezintă, în mod schematic,  
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alcătuirea internă a Pământului.  

Precizaţi: 

1. numele învelișurilor interne ale Pământului marcate, în 

imagine, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5; 

2. învelişul cu temperatura cea mai mare; 

3. învelişul cu cea mai mică grosime; 

4. învelișul cu cea mai scăzută temperatură. 

                                                                                                 16 puncte (5x2p+1x2p+1x2p+1x2p) 

Subiectul IV 

Menționați 2 exemple de conifere și 2 exemple de foioase întâlnite  în emisfera  nordică a 

Pământului. 

                                                                                                       12 puncte (2x3p+2x3p) 

Subiectul V 

Imaginea de mai jos include elementele unui vulcan. Scrieți litera și în dreptul ei elementul                                

vulcanului care corespunde acestei litere.                                             12 puncte (4x3p) 

                                       

                                       

                             

 

          Timp  de lucru 45 minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
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Barem de evaluare și notare                                      

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

Subiectul I: …………………………………………………..………..…………… 30 puncte 

 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1.A; 2.F; 3.F; 4. F ; 5.F. 

Subiectul II: …………………………………………………..………..……………20 puncte 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1.c;  2. a;  3. a; 4. d. 

Subiectul III: …………………………………………………..………..……… …16 puncte 

Se acordă următorul punctaj: 

1.1.nucleul intern-2p; 1.2. nucleul extern-2p; 1.3. mantaua inferioară-2p;                                        

1.4. mantaua superioară(astenosfera)-2p; 1.5.scoarța terestră(litosfera)-2p. 

2. nucleul intern-2p; 

3.scoarța terestră-2p; 

4. scoarța terestră-2p. 

Subiectul IV: …………………………………………………..………..……… 12 puncte 

Se acordă câte 3puncte pentru fiecare exemplu de conifere și foioase, corect precizate. 

• conifere; brad, molid, pin, zadă, larice, etc. 

• foioase: stejar, fag, tei, frasin, ulm, carpen, etc. 

Subiectul IV: …………………………………………………..………..……… 12 puncte 

Se acordă câte 3puncte pentru fiecare element al vulcanului corect identficat. 

A-conul volcanic;   B- vatra vulcanului(rezervorul magmatic)  C- coșul vulcanului; 

D- craterul vulcanului. 

 

 Oficiu: 10 puncte  

 Total : 100 puncte 
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                                   Test la Geografia României pe semestrul al II-lea 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                       Profesor: Liviu Nica, Școala Gimnazială  

                                                                                        ,,Alice Voinescu” Drobeta Turnu Severin 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. Se acordă10 puncte din oficiu. 

I. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:    (30 

puncte) 

 1.  Satele care  au între 500 şi 1500 de locuitori sunt sate:  

               a. mari                                                      b. mici              

               c. mijlocii                                                d. foarte mari 

2. Pe râul Argeş se află lacul hidroenergetic : 

               a. Izvorul Muntelui                                b. Roşu    

               c. Vidra                                                  d. Vidraru 

 3. Datează din perioada  medievală oraşul : 

               a. Alba Iulia                                           b. Sibiu 

               c. Mangalia                                            d. Alexandria 

 4.  Se varsă în Olt  râul: 

              a.  Lotru                                                 b. Cerna 

              c. Ialomița                                              d. Motru 

  5.Maghiari trăiesc în număr mare în județele Harghita și : 

 a. Constanța          b. Sibiu 

 c.Ungaria          d.Covasna 

  6. Reşedinţa judeţului Ialomiţa este : 

              a. Focşani                                              b. Deva           

              c. Slobozia                                            d. Dâmboviţa                  

II. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:                           (24 

puncte) 

 1.Râurile ale căror ape nu ajung în Dunăre,ci se varsă în Marea Neagră, aparțin Grupei hidrografice 

de ..........................                                                                         

 2. Cea mai mare parte a populației țării noastre(aprox. 90%) este  formată din ………………… 

 3.Coniferele din România sunt reprezentate mai ales de brad, molid și ……............. 

 4. Lacul Roșu din Carpații Orientali este un lac de............................... 

 5. Reședința județului Dolj este orașul .................................................... 
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 6. Pe munții înalți (peste 1800 de m)se află zona de vegetație....................... 

 

III. În coloana A sunt numerotate denumiri de unităţi de relief, iar în coloana B sunt enumerate 

denumiri de  oraşe. Scrieţi  asocierile corecte dintre fiecare unitate de relief din coloana A şi oraşul 

care îi  aparţine (coloana B).                    

 

 

 A    B                                               (20 puncte)                                                                                                                                                                                                                                           

     1. Dealurile de Vest                            a.Braşov 

      2. Podişul Moldovei                           b. Sibiu 

      3. Depresiunea Transilvaniei             c. Alexandria                                 

      4.  Câmpia Română                           d. Botoşani 

                     e. Zalău         

                                                                                                                                                             

 IV. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu cifre, râurile şi oraşele.     (16 

puncte) Scrieţi :      1. numele râurilor marcate pe hartă cu cifre de la 1 la 8; 

                    2.  numele oraşelor marcate pe hartă cu cifre de la 9 la 16;    
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Barem  de evaluare și notare 

Clasa VIII - a 

                                                                                       

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 

Subiectul I: …………………………………………………..………..…………… 30 puncte 

 

 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1.c; 2.d; 3.b; 4. a ; 5.c. 

 

Subiectul II: …………………………………………………..………..…………… 24 puncte 

 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect: 

1. sud-est;  2. români;  3. pin; 4. baraj natural; 5.Craiova; 6 . alpină. 

Subiectul III: …………………………………………………..………..……… 20 puncte 

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare asociere corect precizată: 

1-e; 2d; 3 b; 4c. 

Subiectul IV: …………………………………………………..………..……… 16 puncte 

- se acordă câte 1punctpentru fiecare râu și oraș corect precizat: 

1.Buzău; 2 Jijia; 3. Bistrița; 4. Someșul Mic; 5. Bega; 6. Argeș; 7. Motru; 8. Siret; 

9. Cluj Napoca; 10.Târgu Jiu; 11. Călărași; 12.Ploiești; 13 Târgoviște; 14.Craiova și 15 

Tulcea. 

 

 Oficiu: 10 puncte. 

 Total : 100 de puncte. 
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                     MODEL DE   SUBIECTE   PENTRU OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

                                          ETAPA  JUDEȚEANĂ - CLASA a VIII-a  

                                                                             Liviu Nica, Școala Gimnazială  

                                                                              ,,Alice Voinescu” Drobeta Turnu Severin 

     •  Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul I (18 puncte) 

 Harta de mai jos se referă la Subiectul I. Pe hartă sunt marcate, cu numere de la 1 la 10, unități și 

subunităţi de relief, iar cu litere de la a la g, râuri. 

 

Harta Subiectul 1, Sursa:  Liviu Nica 

Precizaţi: 

1. denumirea subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele  1 şi 3; 

2. numele a două  depresiuni  din  subunitatea de relief marcate, pe hartă, cu numărul 4;  

3. un proces geomorfologic  actual care afectează versanţii cu substrat argilos din  subunitatea de 

relief marcată, pe hartă, cu numărul 10;  
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4. două  deosebiri  între relieful unității de relief marcate, pe hartă, cu numărul 5 și relieful unității 

de relief marcate, pe hartă, cu numărul 8; 

5. un tip de relief specific, întâlnit în subunitatea  de relief marcată, pe hartă, cu numărul 2; 

6. o influenţă climatică specifică subunităţii de relief marcate, pe hartă, cu numărul 7;  

7. denumirea râurilor marcate, pe hartă, cu literele b, f și g;  

8. numele defileului pe care îl formează în Carpații Orientali râul marcat , pe hartă, cu litera e;  

9. denumirea lacului de acumulare amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu litera c ;  

10. două caracteristici ale râurilor care străbat unitatea de relief  marcată, pe hartă, cu numărul 6; 

11. tipul de lac întâlnit pe afluentul râului marcat, pe hartă, cu litera a; 

12. numele râului care mărginește la sud subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu numărul 9. 

36 puncte   

Subiectul II (18 puncte) 

      

                                            A       B 

Sursa: fig. A(Brațul Dunărea Mică)-foto Liviu Nica, fig.B (Pădurea de liliac de la Ponoare)-

www.ponoare.ro 

Analizaţi cu atenţie imaginile din Fig. A si Fig.B  în care sunt reprezentate diferite tipuri de 

vegetaţie.  Precizaţi: 

a. tipul de vegetaţie reprezentat în fiecare dintre cele doua imagini;  

           b. pentru imaginea notată cu liera B,   numele elementului vegetal  observat în imagine  si  

podișul în care este specific acest element de vegetație; 

           c. pentru imaginea notată cu litera A,  numele a două specii de plante ierboase care aparțin 

acestei vegetații; 
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           d.  un factor care condiţionează dezvoltarea fiecăruia dintre cele două  tipuri de vegetaţie; 

           e. o  caracteristică comună a celor două tipuri de vegetație.                                                                                     

                                                                                                                                   18 puncte   

Subiectul III (11 puncte) 

  Având în vedere râul Olt, precizaţi în legătură cu acesta: 

a. denumirea primei depresiuni intramontane străbătute; 

b. denumirea celei mai mari  depresiuni intramontane străbătute; 

c. numele a două pasuri situate în cadrul văii sale; 

d.numele a  trei munți între care râul și-a format defileul din Carpații Meridionali; 

e.   numele unui afluent cu izvoare în Grupa Parâng;     

  10 puncte   
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Subiectul  IV  (26 puncte)  

Având în vedere unitățile de relief străbătute de traseul  marcat, pe harta de mai jos, cu linie galbenă 

și punctele de observație marcate cu litere de la A la I, precizați: 

 

                                              Sursa: Liviu Nica 

1. numele celui mai lung defileu din Europa, defileu situat în apropierea punctului de observație 

A; 

2.  denumirea culoarului depresionar situat pe direcția parcurgerii traseului de la punctul A la 

punctul B;  

3. tipul genetic de câmpie  în care se află localizat punctul de observație B și o clasă de soluri 

din această câmpie;  

4.  un tip de relief din podișul în care se află localizat punctul de observație C și principala 

resursă de subsol;  

5. două tipuri de  lacuri naturale din grupa montană în care se află localizat punctul D și un 

exemplu de lac pentru fiecare tip; 

6. numele pasului  care face trecerea  din  Depresiunea Dornelor în Depresiunea Câmpulung 

Moldovenesc, aflat pe traseu între puncte D și E;  

7. un etaj climatic și o influență climatică externă manifestată în subunitatea de relief în care se 

află localizat punctul E; 
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8. un proces geomorfologic  actual datorat prezenței argilei, proces întâlnit  în  subunitatea  de 

relief în care se află localizat punctul de observație E;  

9.  denumirile unităților majore de relief traversate, în ordine, pe direcția parcurgerii traseului de 

la punctul E la punctul F; 

10.  două caracteristici ale reliefului  din subunitatea în care se află localizat punctul de 

observație F; 

11. vegetația  întâlnită în  regiuniea în care se află localizat punctul  de observație G, precum și 

două exemple de specii ierboase caracteristice acestei vegetații.  

12. un tip de relief  din subunitatea de relief în care se află localizat punctul de observație H  și 

roca pe care se formează acest relief; 

13. numele celor două depresiuni intramontane  care mărginesc grupa montană în care se află 

localizat punctul de observație I.                                                                      26 puncte 

                 

 

 

Barem de evaluare și notare- Clasa a VIII - a  

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

Subiectul I: …………………………………………………..………..……………36 puncte 

1. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect (2x2p = 4p): 1 – Dealurile Banatului,  

3 – Podișul Someșan;  

2.  Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect (2x2p = 4p). Exemplu de răspuns: 

Depresiunea Neamțului, Depresiunea Cracău-Bistrița  și Depresiunea Tazlău-Cașin; 

3.  Se acordă 2 p pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: alunecări de teren/torenți;  

4. Se acordă câte 4 p pentru răspunsul corect(4x2p=8p); 

Exemple de răspuns: - Grupa Retezat-Godeanu este mai înaltă (Vârful Peleaga 2509m)decât 

Grupa Nordică a Carpaților Orientali(Vârful Pietrosul -2303m); 

 - în Grupa  Nordică a Carpaților Orientali munții sunt puternic fragmentați de văi depresiuni 

și pasuri  pe când Grupa Retezat-Godeanu are masivitate mare;  

- Grupa  Nordică a Carpaților Orientali este alcătuită din toate tipurile de 

roci(vulcanice,cristaline și sedimentare)  dispuse în fâșii .   

5. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: relief de cueste; 
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6. Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: influență climatică de tranziție; 

7. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect (3x1p=3p): b - Buzău; f – Cerna ; g-Crișul 

Negru;  

8.  Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspuns corect: Defileul Toplița-Deda;  

9.  Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: Lacul Vidra; 

10.  Se acordă 2 p pentru răspunsul corect. (2x2p=4p):  Exemplu de răspuns: - majoritatea 

râurilor se varsă în Marea Neagră; răurile au debit redus și curs scurt; 

11.  Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: lacuri de agrement; 

12.  Se acordă 2 p pentru răspunsul corect: Olt. 

Subiectul II: ………………………………………………….………..……………….18 puncte  

a. Se acordă câte 2 p pentru fiecare răspunsul corect: A – vegetație de luncă ; B – vegetație 

submediteraneană ; Total 4 puncte . 

b. Se acordă câte 2 p pentru pentru fiecare răspunsul corect:  liliacul sălbatic; Podișul 

Mehedinți; Total 4 puncte. 

c. Se acordă câte 2 p pentru pentru fiecare răspunsul corect: stuf(trestie), papură, rogoz de apă 

,etc. Total 4 puncte. 

d. Se acordă câte 2 p pentru pentru fiecare răspunsul corect: apa pentru vegetația de luncă, 

influența climatice submediteraneene pentru vegetația submediteraneană; Total 4 puncte. 

e. Se acordă  2 p pentru  răspunsul corect : ambele tipuri de vegetație aparțin vegetației 

azonale.                                                                               

           Subiectul III:………………………………………………….………………… 10 puncte 

a. Se acordă 2 punct  pentru  răspunsul corect : Depresiunea Ciucului;  

b. Se acordă 2 punct  pentru  răspunsul corect : Depresiunea Brașovului;  

c.  Se acordă 2 puncte pentru  oricare două pasuri sau trecătoari  corect precizate: Cozia, Turnu 

Roșu, Tușnad și Racoș; 

d. Se acordă 3 puncte pentru  oricare trei munți  corect precizați: Făgăraș, Cozia, Lotrului și 

Căpățânii; 

e. Se acordă 1 punct  pentru  un afluent corect precizat: Cibin, Lotru,Olteț,etc.                                                                                                  

     Subiectul IV: ……………………………………………….………..…………………26 puncte  

Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:  

1. Defileul Dunării (1p); 2. Culoarul Tiimiș-Cerna(1p); 3 câmpie joasă, molisoluri(2p); 
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4. relief de domuri,  gaz metan(2p); 5. lacuri glaciare-Lala și Buhăescu,  lacuri formate în 

masive de sare -Coștiui și Ogna Șugatag (4p); 6. Pasul Mestecăniș (1p); 7. etaj climatic de 

dealuri (1p), influență climatică de ariditate/slabe influențe scandinavo – baltice în nordul 

unității (1p); 8. alunecări de teren (1p); 9. Podișul Moldovei, Câmpia  Română  și Subcarpații 

de Curbură(3p); 10. Exemple de răspuns pentru caracteristici ale reliefului:  

-altitudinea maximă este de 896m în Măgura Odobești; 

-sunt alcătuiți din roci sedimentare cutate(argile, marne și gresii); 

-relieful este format din două șiruri de dealuri și depresiuni ; 

- se remarcă pătrunderea pintenilor montani (Pintenul Ivănețu-1021m) -2p; 

11. stepă, specii de plante ierboase: pir, colilie, negară, păiuș, etc. (1+2=3p); 

12.  relief de dune, nisipuri (1+1=2p); 

13. Depresiunea Loviștei și Depresiunea  Petroșani (2p). 

  

 OFICIU: 10 PUNCTE  

 TOTAL : 100 PUNCTE 
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Abordare interdisciplinară: univers poetic blagian 

Crăciun Mariana 

Prof. de limba și literatura română 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Fişa de lucru – rolurile elevilor 

Folosiţi informaţiile din acest tabel pentru a desemna fiecărui membru al echipei câte un rol. 

Membrii 

echipei 

Rol Sarcina 

 Coordonatorul Va aduna materialele necesare şi se va asigura că este respectat 

termenul-limită de predare a materialului. Va completa fişa de 

evaluare a activităţii fiecărui membru al echipei. Va prezenta, în 

cadrul orei de română, produsul final al echipei. 

 Eseistul Va realiza un eseu în care să surprindă imagistica elementelor 

primordiale. 

 Lingvistul Va selecta sintagme poetice cu referire la elementele primordiale şi 

la mister. 

 Informaticianul Va aduna informaţiile de la colegi, va realiza un document în 

PowerPoint (care să conţină cel puţin cinci slide-uri şi să aibă un 

fundal sonor adecvat) şi va participa la susţinerea proiectului în 

cadrul orei de limba şi literatura română. 

 Pictorul Va realiza un colaj din lucrări artistice ale unor pictori expresionişti 

şi/sau din propriile viziuni plastice, urmărind impactul vizual al 

semnelor poetice date (aer, foc, apă, pământ sau mister). 

 Muzicianul  Va selecta arii muzicale inspirate de universul poetic blagian, 

realizând un colaj muzical. 

 

Rezultatele cercetării trebuie să ilustreze consubstanţialitatea apă-aer-foc-pământ-mister în universul 

liric blagian. 

 

 

 

Fişa de lucru – rolurile elevilor (grupa 1) 
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Folosiţi informaţiile din acest tabel pentru a desemna fiecărui membru al echipei câte un rol. 

 

Membrii 

echipei 

Rol Sarcina 

 Coordonatorul Va aduna materialele necesare şi se va asigura că este respectat 

termenul-limită de predare a materialului. Va completa fişa de 

evaluare a activităţii fiecărui membru al echipei. Va prezenta, în 

cadrul orei de română, produsul final al echipei. 

 Eseistul Va realiza un eseu în care să surprindă universul poetic eminescian 

(teme, motive frecvente, elemente recurente etc.). 

 Lingvistul Va selecta sintagme poetice cu referire la universul poetic 

eminescian. 

 Informaticianul Va aduna informaţiile de la colegi, va realiza un document în 

PowerPoint (care să conţină cel puţin cinci slide-uri şi să aibă un 

fundal sonor adecvat) şi va participa la susţinerea proiectului în 

cadrul orei de limba şi literatura română. 

 Pictorul Va realiza un colaj din lucrări artistice ale unor pictori romantici 

şi/sau din propriile viziuni plastice, urmărind impactul vizual al 

semnelor poetice predominante identificate. 

 Muzicianul  Va selecta arii muzicale inspirate de universul poetic eminescian, 

realizând un colaj muzical. 

 

Rezultatele cercetării trebuie să ilustreze universul poetic eminescian. 

Fişa de lucru – rolurile elevilor (grupa 2) 

 

Folosiţi informaţiile din acest tabel pentru a desemna fiecărui membru al echipei câte un rol. 

 

Membrii 

echipei 

Rol Sarcina 

 Coordonatorul Va aduna materialele necesare şi se va asigura că este respectat 

termenul-limită de predare a materialului. Va completa fişa de 

evaluare a activităţii fiecărui membru al echipei. Va prezenta, în 

cadrul orei de română, produsul final al echipei. 
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 Eseistul Va realiza un eseu în care să surprindă imagistica elementelor 

primordiale. 

 Lingvistul Va selecta sintagme poetice cu referire la elementele primordiale şi 

la tema fugit irreparabile tempus sau cosmogonia. 

 Informaticianul Va aduna informaţiile de la colegi, va realiza un document în 

PowerPoint (care să conţină cel puţin cinci slide-uri şi să aibă un 

fundal sonor adecvat) şi va participa la susţinerea proiectului în 

cadrul orei de limba şi literatura română. 

 Pictorul Va realiza un colaj din lucrări artistice ale unor pictori romantici 

şi/sau din propriile viziuni plastice, urmărind impactul vizual al 

semnelor poetice date (aer, foc, apă, pământ sau cosmogonie). 

 Muzicianul  Va selecta arii muzicale inspirate de universul poetic eminescian, 

realizând un colaj muzical. 

 

Rezultatele cercetării trebuie să ilustreze consubstanţialitatea apă-aer-foc-pământ-mister în universul 

liric eminescian. 

 

Fişa de lucru – rolurile elevilor (grupa 3) 

 

Folosiţi informaţiile din acest tabel pentru a desemna fiecărui membru al echipei câte un rol. 

 

Membrii 

echipei 

Rol Sarcina 

 Coordonatorul Va aduna materialele necesare şi se va asigura că este respectat 

termenul-limită de predare a materialului. Va completa fişa de 

evaluare a activităţii fiecărui membru al echipei. Va prezenta, în 

cadrul orei de română, produsul final al echipei. 

 Eseistul Va realiza un eseu în care să surprindă viaţa poetului Mihai Eminescu 

(aspecte biografice, critice, receptări actuale etc.). 

 Lingvistul Va realiza un tabel cronologic (viaţa şi opera lui Mihai Eminescu). 

 Informaticianul Va aduna informaţiile de la colegi, va realiza un document în 

PowerPoint / film (care să conţină cel puţin cinci slide-uri şi să aibă 

un fundal sonor adecvat) şi va participa la susţinerea proiectului în 
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cadrul orei de limba şi literatura română. Eventual se va prezenta o 

secvenţă din documentarul Eminescu, Veronica, Creangă. 

 Pictorul Va realiza un colaj din lucrări artistice ale unor pictori expresionişti, 

romantici, impresionişti şi/sau din propriile viziuni plastice. 

 Muzicianul  Va selecta arii muzicale inspirate de universul poetic eminescian, 

realizând un colaj muzical. 

 

 

 

 

Fişa de lucru – rolurile elevilor (grupa 4) 

 

Folosiţi informaţiile din acest tabel pentru a desemna fiecărui membru al echipei câte un rol. 

 

Membrii 

echipei 

Rol Sarcina 

 Coordonatorul Va aduna materialele necesare şi se va asigura că este respectat 

termenul-limită de predare a materialului. Va completa fişa de 

evaluare a activităţii fiecărui membru al echipei. Va prezenta, în 

cadrul orei de română, produsul final al echipei. 

 Eseistul Va realiza un eseu în care să surprindă mituri eminesciene, tema 

dublului (oglindiri, pătrunderea în adâncul oglinzii, reflexii/reflecţii 

etc.). 

 Lingvistul Va selecta sintagme poetice cu referire la tema de abordare dată. 

 Informaticianul Va aduna informaţiile de la colegi, va realiza un document în 

PowerPoint (care să conţină cel puţin cinci slide-uri şi să aibă un 

fundal sonor adecvat) şi va participa la susţinerea proiectului în 

cadrul orei de limba şi literatura română. 

 Pictorul Va realiza un colaj din lucrări artistice ale unor pictori romantici 

şi/sau din propriile viziuni plastice, urmărind impactul vizual al temei 

date. 

 Muzicianul  Va selecta arii muzicale inspirate de universul poetic eminescian, 

realizând un colaj muzical. 
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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE 

VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Probă scrisă LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Propunere subiect și barem (Varianta 2) 

Crăciun Mariana 

Prof. de limba și literatura română, 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Bacău  

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

Elaborați un eseu structurat, de 900 – 1500 de cuvinte, în care să motivați încadrarea liricii lui 

Mihai Eminescu într-o perioadă sau într-un curent cultural/literar. 

 

 În elaborarea eseului, veți avea în vedere: 

– menționarea a patru trăsături ale perioadei sau ale curentului cultural/literar, care se regăsesc în lirica 

lui Mihai Eminescu; 4 puncte 

– ilustrarea a două dintre trăsăturile menționate, valorificând două texte poetice aparţinând lui Mihai 

Eminescu; 4 puncte 

– evidențierea modului în care se reflectă tema şi viziunea despre lume în cele două texte poetice alese; 

4 puncte 

– prezentarea câte unei particularităţi de limbaj din fiecare text poetic ales; 4 puncte 

– susţinerea unei opinii despre lirica lui Mihai Eminescu, valorificând mesajul din următoarea secvenţă 

critică: „Ca şi muzica, poezia lui Eminescu scoate din enormul inconştient stări nebănuite de suflet, 

pe care le lasă cu nelămuritul lor şi, exprimând inexprimabilul, ne face cunoscut, în clipe de fulger, 

profund sufletul nostru… Farmecul acestei poezii se explică prin efectul ei asemănător cu al muzicii. 

De aici şi senzația de infinit pe care o dă poezia lui Eminescu. Emotivitatea care este principiul 

explicativ al poeziei eminesciene a avut nevoie de imagini sugestive, de sonorități de formă.“ (Garabet 

Ibrăileanu) 4 puncte 

Notă!  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
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Pentru conţinutul eseului se acordă 20 de puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper); pentru 

redactarea eseului se acordă 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţile de analiză 

şi de argumentare – 2 puncte; utilizarea limbajului de specialitate – 2 puncte; utilizarea limbii literare 

– 1 punct; respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie – 2 puncte; respectarea 

precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 900 de 

cuvinte. 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

Citiţi textul următor: 

 „Șofron, în sfârșit, era frânt și tâmpit, bunăoară, ca omul ce a stat toată noaptea pe drum, 

bătut de vânturi și de ploaie. 

Mulți ziceau că e om prost Șofron, deși nimeni nu-și aducea aminte ca el să fi făcut vreo prostie.  Era 

numai târziu la minte, atât de târziu, încât ar fi stat cu mintea oprită pe loc dacă l-ar fi luat cineva 

repede și l-ar fi întrebat dacă e bărbat ori femeie; și-ar fi dat seamă de ce i se face întrebarea, cum 

trebuie s-o înțeleagă, ce trebuie să răspundă și în cele din urmă tot ar fi răspuns: „Ia stai să mă mai 

gândesc.” 

 Atât de mult se temea ca nu cumva să zică ori să facă vreo prostie, încât ținea capra de coarne 

și tot nu-ndrăznea să spuie că nu e ciută.” (Ioan Slavici, Pădureanca) 

 

Scrieți răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

 

 1. Prezentați o funcţie a comunicării identificată în textul dat.                                         3 puncte  

 2. Motivați utilizarea virgulei din secventa: târziu, încât ar fi stat cu mintea oprită pe loc dacă l-ar fi 

luat cineva repede.                                                                                                         3 puncte 

 3. Notați câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: prostie, s-(o) 

înțeleagă, frânt.                                                                                                                 3 puncte  

4. Construiți trei enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului picior, precizând sensul acestuia în 

fiecare situație.                                                                                                              3 puncte 

5. Explică modul de formare a fiecăruia dintre următoarele cuvinte: toată, încât, prostie.                     3 

puncte  
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6. Precizați ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența dată: „Șofron, în 

sfârșit, era frânt și tâmpit, bunăoară, ca omul ce a stat toată noaptea pe drum, bătut de vânturi și de 

ploaie.                                                                                                      3 puncte  

7. Exemplificați, prin enunţuri, trei valori morfologice distincte ale cuvântului și, precizându-le. 3 

puncte                 

8. Menţionați funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa Mulți ziceau că e om prost Șofron, 

deși nimeni nu-și aducea aminte ca el să fi făcut vreo prostie.                            3 puncte  

9. Prezentați, în 30 – 70 de cuvinte, valoarea expresivă a timpului imperfect în textul dat. 

                                                                                                                                          3 puncte 

10. Transcrieți două propoziţii subordonate diferite din ultima frază a textului dat, precizând felul 

acestora. 3 puncte  

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  

 

Competențe specifice Conținuturi asociate 

2. Receptarea textului 

scris de diverse tipuri 

2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din 

texte diverse − identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte; − 

recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale din texte diverse; − 

transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru 

tema textului dat; − alcătuirea planului simplu și dezvoltat de idei 

în funcţie de tematica textului şi de tipul acestuia; − exerciţii de 

ordonare cronologică a unor idei dintr-un text dat; Limba și 

literatura română – clasele a V-a – a VIII-a 6 − exerciții de lectură 

selectivă pentru desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu 

dintr-un text citit, pe baza unui organizator grafic 

Programe şcolare, Limba şi literatura română, Clasa a V-a, Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 

Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017 

Competențe 

specifice 

Conținuturi    

 Trunchi comun  CD tip A* CD tip B** 

2.1.Analiza 

principalelor 

componente de 

- particularităţi ale 

construcţiei 

subiectului în textele 

  - specii epice 

(în plus faţă de 

cele menţionate 
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structură, de 

compoziţie şi de 

limbaj specifice 

textului narativ 

narative studiate; - 

particularităţi ale 

compoziţiei în textele 

narative studiate 

(incipit, final, 

episoade / secvenţe 

narative, tehnici 

narative); - 

construcţia 

personajelor; - 

modalităţi de 

caracterizare a 

personajului; tipuri 

de personaje; - 

instanţele 

comunicării în textul 

narativ; - tipuri de 

perspectivă narativă; 

- specii epice: basm 

cult, nuvelă, roman; - 

registre stilistice, 

limbajul 

personajelor, 

limbajul naratorului; 

- stilul direct, stilul 

indirect, stilul 

indirect liber; - 

momente ale 

evoluţiei prozei 

la conţinuturile 

de trunchi 

comun): 

povestirea; - 

formule 

narative: 

povestirea în 

ramă, 

povestirea în 

povestire 

Programe şcolare, Ciclul inferior al liceului, Limba şi literatura română, Clasa a X-a, Anexa nr. 1 la 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 5099/09.09.2009 
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Prezentați, pornind de la secvenţa aleasă, o activitate didactică în care să formaţi/dezvoltaţi una 

dintre competenţele specifice.  

În elaborarea răspunsului, veţi avea în vedere următoarele repere: 

 − prezentarea teoretică a conţinutului ales;                                                                   8 puncte 

 − explicarea relației dintre elementul de conținut ales și competența specifică vizată; 2 puncte  

− descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării competenţei specifice alese, menţionând un 

avantaj şi un dezavantaj al acesteia;                                                                          8 puncte 

 − evidențierea modului de aplicare a metodei descrise în vederea formării/dezvoltării competenţei 

specifice alese;                                                                                            6 puncte  

− exemplificarea unei metode de evaluare a competenţei specifice formate/dezvoltate adecvate pentru 

activitatea de învăţare construită.                                                                         6 puncte 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

 • Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem. 

 • Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.  

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 Conţinut – 20 de puncte 

 – câte 1 punct pentru menționarea oricăror patru trăsături ale perioadei sau ale curentului 

cultural/literar, care se regăsesc în lirica lui Mihai Eminescu              4 x 1 punct = 4 puncte 

 – câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături menționate, valorificând două texte poetice 

aparţinând lui Mihai Eminescu: ilustrare adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct 2 x 2 puncte 

= 4 puncte  

– câte 2 puncte pentru evidențierea modului în care se reflectă tema şi viziunea despre lume în cele 

două texte poetice aparţinând lui Mihai Eminescu: evidenţiere adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 

1 punct 2 x 2 puncte = 4 puncte  

– câte 2 puncte pentru prezentarea câte unei particularităţi de limbaj din fiecare text poetic ales: 

prezentare adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct 2 x 2 puncte = 4 puncte  
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– susţinerea unei opinii despre lirica lui Mihai Eminescu, valorificând mesajul din secvenţa critică dată 

4 puncte  

           • susținere argumentată şi nuanţată – 2 puncte; susținere parţial argumentată – 1 punct 

           • comentarea adecvată a citatului – 2 puncte; comentarea superficială/simplă referire la citat – 

1 punct          

 

Redactare – 10 puncte (Punctele pentru redactare se acordă numai dacă eseul are minimum 900 de 

cuvinte.)  

– organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 2 

puncte; text organizat, fără echilibru între componente, cu idei evidenţiate prin paragrafe – 1 punct; 

plan vag de structurare a textului, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 0 puncte) 2 puncte 

 – abilităţile de analiză și de argumentare (succesiune logică a ideilor susţinute prin 

raţionamente pertinente, pe baza creaţiilor selectate pentru exemplificare, formulare de judecăţi de 

valoare – 2 puncte; idei susţinute prin raţionamente, pe baza creaţiilor selectate pentru exemplificare, 

fără emiterea unor judecăţi de valoare – 1 punct; afirmaţii nesusţinute prin argumente, prezentare de 

idei irelevante, schematism – 0 puncte)                                     2 puncte 

 – utilizarea limbajului de specialitate (limbaj clar, care dovedește stăpânirea noțiunilor de 

specialitate – 2 puncte; folosirea ezitantă a limbajului de specialitate – 1 punct) 2 puncte – utilizarea 

limbii literare (stil și vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului, 

sintaxă adecvată – 1 punct; vocabular restrâns, monoton – 0 puncte)     1 punct 

 – respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie (0-1 erori – 2 puncte; 2-3 

erori – 1 punct; 4 sau mai multe erori – 0 puncte)                                                              2 puncte 

 – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct   

 

SUBIECTUL al II-lea 

1. prezentarea oricărei funcții a comunicării identificate în textul dat: 

• numirea funcției comunicării                                                                                   1 punct;  

• prezentarea funcției numite: prezentare adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct                                                                                                                               

3 puncte  

2. motivarea utilizării virgulei în secvența indicată                                          3 puncte 

3. câte 1 punct pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate                                                                

3 x 1 punct = 3 puncte 
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4. câte 1 punct pentru construirea oricăror trei enunțuri care ilustrează polisemia cuvântului indicat                                                                 

3 x 1 punct = 3 puncte  

Notă: punctajul se acordă doar în situația în care candidatul precizează corect sensul 

cuvântului, corespunzător enunțului construit.  

5. câte 1 punct pentru explicarea modului prin care s-a format fiecare dintre cuvintele indicate                                                                                      

3 x 1 punct = 3 puncte 

Notă: punctajul se acordă doar în situaţia în care candidatul explică integral modul de 

formare a fiecărui cuvânt. 

6. câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părți de vorbire        3 x 1 punct = 3 puncte  

7. câte 1 punct pentru exemplificarea, prin enunţuri, a oricăror trei valori morfologice distincte ale 

cuvântului indicat                                                   3 x 1 punct = 3 puncte 

Notă: punctajul se acordă doar în situația în care candidatul precizează corect valoarea morfologică a 

cuvântului, corespunzătoare exemplului dat. 

8. câte 1 punct pentru menționarea funcţiei sintactice a cuvintelor indicate 3 x 1 punct = 3 puncte 

9. prezentarea valorii expresive a timpului imperfect în textul dat: prezentare adecvată – 2 puncte; 

parţial adecvată – 1 punct 2 puncte – respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                                                 

1 punct  

10. transcrierea corectă a celor două propoziții subordonate                         1 punct  

Notă: punctajul se acordă doar în situația în care candidatul transcrie corect ambele propoziții 

subordonate. – câte 1 punct pentru precizarea tipului fiecărei propoziții subordonate transcrise                                        

2 x 1 punct = 2 puncte                                                                                                

 

SUBIECTUL AL III-LEA 

Prezentarea unei activități didactice în care se formează/dezvoltă una dintre competențele specifice 

regăsite în secvența aleasă:  

 – prezentarea teoretică a conținutului ales  8 puncte  

• menționarea elementului de conținut ales – 2 puncte  

• prezentarea teoretică a elementului de conținut menționat: prezentare adecvată – 6 puncte; prezentare 

schematică – 3 puncte; încercare de prezentare – 1 punct   

– explicarea relației dintre elementul de conținut ales și competența specifică vizată 2 puncte  

– descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării competenţei specifice alese, menţionând un 

avantaj şi un dezavantaj al acesteia 8 puncte  

• precizarea unei metode adecvate –  1 punct  
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• descrierea metodei precizate – 3 puncte   

• câte 2 puncte pentru menționarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj al metodei descrise – 2 x 2 

puncte = 4 puncte  

– evidențierea modului de aplicare a metodei descrise în vederea formării/dezvoltării competenţei 

specifice alese: susținere argumentată şi adecvată – 6 puncte; simpla prezentare a modului de aplicare 

a metodei – 3 puncte; încercare de prezentare – 1 punct  6 puncte  

– exemplificarea unei metode de evaluare a competenţei specifice formate/dezvoltate adecvate pentru 

activitatea de învăţare construită 6 puncte  

• precizarea unei metode de evaluare adecvate –  2 puncte  

• exemplificarea unei metode de evaluare: exemplificare adecvată – 4 puncte; încercare de 

exemplificare – 2 puncte   
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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE 

VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Probă scrisă LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Propunere subiect și barem (varianta 1) 

Crăciun Mariana, 

Prof. de limba și literatura română, 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Bacău  

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

 Redactaţi un eseu structurat, de 900 – 1500 de cuvinte, în care să prezentați particularități ale 

prozei lui Liviu Rebreanu prin raportare la un text narativ studiat. 

 

 În elaborarea eseului, veți avea în vedere: 

– menționarea a patru trăsături ale unui curent cultural/literar, care se regăsesc în proza lui Liviu 

Rebreanu; 4 puncte 

– ilustrarea a două dintre trăsăturile menționate, valorificând un text narativ aparţinând lui Liviu 

Rebreanu; 4 puncte 

– evidențierea modului în care se reflectă tema şi viziunea despre lume în textul narativ ales; 4 puncte 

– prezentarea unei particularităţi de construcție a unui personaj din textul narativ ales; 4 puncte 

– susţinerea unei opinii despre opera lui Liviu Rebreanu, valorificând următoarea secvenţă critică: 

Rebreanu este neîndoielnic un artist obiectiv (…). Romancierul vrea să creeze impresia că e un 

observator (atât şi nimic mai mult). Un observator omniscient, desigur, dar lipsit de voce proprie. 

(Nicolae Manolescu, Arca lui Noe) 4 puncte 

Notă! 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 

Pentru conţinutul eseului se acordă 20 de puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper); pentru 

redactarea eseului se acordă 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţile de analiză 

şi de argumentare – 2 puncte; utilizarea limbajului de specialitate – 2 puncte; utilizarea limbii literare 
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– 1 punct; respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie – 2 puncte; respectarea 

precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). 

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 900 de 

cuvinte. 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

Citiţi textul următor: 

 

„Du răspuns Măriei sale, că laude şi îngroziri de aste am mai auzit noi, şi tot nu ne-am spăriet. Mai 

bine Măria sa şi-ar căuta de drum şi-ar da pace unor oameni care nu i-au făcut nimic. Cetatea n-avem 

de gând să i-o dăm cu una, cu două, măcar că nu sunt în ea nici averi, nici merinde. Tot ce-i putem 

da este praful din puşce, pre care i-l vom trimite noi de pe ziduri, fără să se mai ostenească să vie 

înăuntru . ” (Costache Negruzzi, Sobieski şi românii) 

 

Scrieți răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 

 

1. Prezentați o funcţie a comunicării identificată în textul dat.                                   3 puncte  

2. Motivați utilizarea primei virgule din textul dat.                                                      3 puncte 

3. Notați câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: îngroziri, merinde, 

cetate.                                                                                                         3 puncte  

4. Construiți trei enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului carte, precizând sensul acestuia în 

fiecare situație.                                                                                        3 puncte 

5. Explică modul de formare a fiecăruia dintre următoarele cuvinte: Măriei sale, fiecare, cerințe.                                                                                                                       

3 puncte  

6. Precizați ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența dată: Mai bine 

Măria sa şi-ar căuta de drum şi-ar da pace unor oameni care nu i-au făcut nimic. 

……................................................................................................................................3 puncte  

7. Exemplificați, prin enunţuri, trei valori morfologice distincte ale cuvântului o, precizându-le. 

………………………………………………………………………………….......3 puncte  

8. Menţionați funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: Tot ce-i putem da este praful din 

puşce, pre care i-l vom trimite noi de pe ziduri, fără să se mai ostenească să vie înăuntru.                                                                                         

…………………. 3 puncte  
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9. Prezentați, în 30 – 70 de cuvinte, valoarea expresivă a timpului perfect compus în textul dat. 

…………………………………………………………………………………….3 puncte 

10. Transcrieți două propoziţii subordonate diferite din textul dat, precizând felul 

acestora………………………………………………………………………………...3 puncte  

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  

 

Competențe specifice Conținuturi asociate 

4.4 utilizarea corectă a 

flexiunii nominale şi 

verbale în textul scris, 

utilizând corect semnele 

ortografice şi de 

punctuaţie 

– părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, pronumele, 

numeralul, adjectivul) şi neflexibile (adverbul, prepoziţia, 

conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice; – construirea 

corectă şi expresivă a unui text din punct de vedere sintactic; 

utilizarea adecvată a formelor verbale în raport cu cronologia 

faptelor relatate; utilizarea conectorilor adecvaţi la nivelul 

propoziţiei şi al frazei; folosirea unor grupuri verbale şi nominale 

pentru a spori expresivitatea comunicării; ortografierea unor 

structuri verbale şi nominale; 

Programe şcolare, Limba şi literatura română, Clasele a V-a – a VIII-a, aprobate prin ordin al 

ministrului nr. 5097/09.09.2009, clasa a VII-a 

 

Competențe 

specifice 

Conținuturi   

 Trunchi comun CD tip A* CD tip B** 

3.1. Analiza 

relațiilor dintre o 

operă studiată și 

contextul cultural 

în care a apărut 

aceasta 

Curente culturale/literare 

(modernism, 

tradiționalism, orientări 

avangardiste, 

postmodernism) – context 

istoric, social-politic, 

evenimențial; trăsături ale 

curentelor 

culturale/literare reflectate 

în textele studiate 

*(1) Dinamica unor 

specii: jurnalul, 

memoriile – apariții 

editoriale după 1990; (2) 

Tendințe în literatura 

română actuală (studiu 

de caz la alegere) 

– folosirea 

adecvată a 

neologismelor în 

context 
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Diversitate tematică, 

stilistică și de viziune în 

poezia interbelică; 

Literatura aservită 

ideologiei comuniste; 

Tipuri de roman în 

perioada postbelică (studii 

de caz) 

Programe şcolare, Ciclul superior al liceului, Limba şi literatura română, Clasa a XII-a, aprobate 

prin ordin al ministrului nr. 5959/22.12.2006 

 

Prezentați, pornind de la secvenţa aleasă, o activitate didactică în care să formaţi/dezvoltaţi una 

dintre competenţele specifice. În elaborarea răspunsului, veţi avea în vedere următoarele repere: 

 − prezentarea teoretică a conţinutului ales;                                                                8 puncte 

 − explicarea relației dintre elementul de conținut ales și competența specifică vizată; 

                                                                                                                                     2 puncte  

− descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării competenţei specifice alese, menţionând un 

avantaj şi un dezavantaj al acesteia;                                                  8 puncte 

 − evidențierea modului de aplicare a metodei descrise în vederea formării/dezvoltării competenţei 

specifice alese;                                                                                        6 puncte  

− exemplificarea unei metode de evaluare a competenţei specifice formate/dezvoltate adecvate pentru 

activitatea de învăţare construită.                                                     6 puncte 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

 • Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate 

explicit în barem. 

 • Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.  

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
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 Conţinut – 20 de puncte 

 – câte 1 punct pentru menționarea oricăror patru trăsături ale perioadei sau ale curentului 

cultural/literar, care se regăsesc în proza lui Liviu Rebreanu              4 x 1 punct = 4 puncte 

 – câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături menționate, valorificând o operă aparţinând 

lui Liviu Rebreanu: ilustrare adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct 2 x 2 puncte = 4 puncte  

– câte 2 puncte pentru evidențierea modului în care se reflectă tema şi viziunea despre lume în opera 

literară aleasă: evidenţiere adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct 2 x 2 puncte = 4 puncte  

– câte 2 puncte pentru prezentarea câte unei particularităţi de limbaj din opera literară aleasă: 

prezentare adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct 2 x 2 puncte = 4 puncte  

– susţinerea unei opinii despre opera lui Liviu Rebreanu, valorificând mesajul din secvenţa critică dată 

4 puncte  

           • susținere argumentată şi nuanţată – 2 puncte; susținere parţial argumentată – 1 punct 

           • comentarea adecvată a citatului – 2 puncte; comentarea superficială/simplă referire la citat – 

1 punct          

 

Redactare – 10 puncte (Punctele pentru redactare se acordă numai dacă eseul are minimum 

900 de cuvinte.)  

– organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 2 

puncte; text organizat, fără echilibru între componente, cu idei evidenţiate prin paragrafe – 1 punct; 

plan vag de structurare a textului, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 0 puncte) 2 puncte 

 – abilităţile de analiză și de argumentare (succesiune logică a ideilor susţinute prin 

raţionamente pertinente, pe baza creaţiilor selectate pentru exemplificare, formulare de judecăţi de 

valoare – 2 puncte; idei susţinute prin raţionamente, pe baza creaţiilor selectate pentru exemplificare, 

fără emiterea unor judecăţi de valoare – 1 punct; afirmaţii nesusţinute prin argumente, prezentare de 

idei irelevante, schematism – 0 puncte)                                     2 puncte 

 – utilizarea limbajului de specialitate (limbaj clar, care dovedește stăpânirea noțiunilor de 

specialitate – 2 puncte; folosirea ezitantă a limbajului de specialitate – 1 punct) 2 puncte – utilizarea 

limbii literare (stil și vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului, 

sintaxă adecvată – 1 punct; vocabular restrâns, monoton – 0 puncte)     1 punct 

 – respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie (0-1 erori – 2 puncte; 2-3 

erori – 1 punct; 4 sau mai multe erori – 0 puncte)                                                              2 puncte 

 – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct   
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SUBIECTUL al II-lea 

1. prezentarea oricărei funcții a comunicării identificate în textul dat: 

• numirea funcției comunicării                                                                                   1 punct;  

• prezentarea funcției numite: prezentare adecvată – 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct                                                                                                                               

3 puncte  

2. motivarea utilizării virgulei în secvența indicată                                          3 puncte 

3. câte 1 punct pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor 

indicate                                                                3 x 1 punct = 3 puncte 

4.  câte 1 punct pentru construirea oricăror trei enunțuri care ilustrează polisemia cuvântului 

indicat                                                                 3 x 1 punct = 3 puncte  

Notă: punctajul se acordă doar în situația în care candidatul precizează corect sensul 

cuvântului, corespunzător enunțului construit.  

5. câte 1 punct pentru explicarea modului prin care s-a format fiecare dintre cuvintele indicate                                                                                      

3 x 1 punct = 3 puncte 

Notă: punctajul se acordă doar în situaţia în care candidatul explică integral modul de 

formare a fiecărui cuvânt. 

6. câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părți de vorbire        3 x 1 punct = 3 puncte 7. câte 1 

punct pentru exemplificarea, prin enunţuri, a oricăror trei valori morfologice distincte ale 

cuvântului indicat                                                   3 x 1 punct = 3 puncte 

Notă: punctajul se acordă doar în situația în care candidatul precizează corect valoarea 

morfologică a cuvântului, corespunzătoare exemplului dat. 

8. câte 1 punct pentru menționarea funcţiei sintactice a cuvintelor indicate 3 x 1 punct = 3 

puncte 

9.– prezentarea valorii expresive a timpului perfect compus în textul dat: prezentare adecvată 

– 2 puncte; parţial adecvată – 1 punct 2 puncte – respectarea precizării privind numărul de 

cuvinte                                                                                 1 punct 10. – transcrierea corectă a 

celor două propoziții subordonate                         1 punct  

Notă: punctajul se acordă doar în situația în care candidatul transcrie corect ambele 

propoziții subordonate. – câte 1 punct pentru precizarea tipului fiecărei propoziții 

subordonate transcrise                                        2 x 1 punct = 2 puncte                                                                                                
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SUBIECTUL AL III-LEA 

Prezentarea unei activități didactice în care se formează/dezvoltă una dintre competențele specifice 

regăsite în secvența aleasă:  

 

 – prezentarea teoretică a conținutului ales  8 puncte  

• menționarea elementului de conținut ales – 2 puncte  

• prezentarea teoretică a elementului de conținut menționat: prezentare adecvată – 6 puncte; prezentare 

schematică – 3 puncte; încercare de prezentare – 1 punct   

– explicarea relației dintre elementul de conținut ales și competența specifică vizată 2 puncte  

– descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării competenţei specifice alese, menţionând un 

avantaj şi un dezavantaj al acesteia 8 puncte  

• precizarea unei metode adecvate –  1 punct  

• descrierea metodei precizate – 3 puncte   

• câte 2 puncte pentru menționarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj al metodei descrise – 2 x 2 

puncte = 4 puncte  

– evidențierea modului de aplicare a metodei descrise în vederea formării/dezvoltării competenţei 

specifice alese: susținere argumentată şi adecvată – 6 puncte; simpla prezentare a modului de aplicare 

a metodei – 3 puncte; încercare de prezentare – 1 punct  6 puncte  

– exemplificarea unei metode de evaluare a competenţei specifice formate/dezvoltate adecvate pentru 

activitatea de învăţare construită 6 puncte  

• precizarea unei metode de evaluare adecvate –  2 puncte  

• exemplificarea unei metode de evaluare: exemplificare adecvată – 4 puncte; încercare de 

exemplificare – 2 puncte   
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Propunere de subiect după exigențele examenului de bacalaureat 

Proba E a) 

Limba și literatura română 

Crăciun Mariana, 

Prof. de limba și literatura română, 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                    (50 de puncte) 

 

Citește următorul fragment: 

 

A dori și a trăi cât mai izolat cu putință în plin comunism, printr-o „retragere strategică”, 

relativă firește, dar foarte bine precizată, a reprezentat o întreprindere la limita himerei, absurdului 

și chiar a imposibilului. Un radicalism social sui-generis, care m-a singularizat, m-a izolat aproape 

total. Că eram, în plus – și din acest motiv – un personaj pe lângă antipatic și unul profund dubios, 

nici nu mai trebuie insistat. Trăiam tot mai singur, într-o cultură despre care știam și simțeam bine 

că nu era nici pe departe „a mea”. Dar n-aveam ce face. Trebuia, într-un fel, să supraviețuiesc și, pe 

cât, posibil, să public, să mă manifest cultural, într-un fel sau altul, jumulit cât mai puțin de pene. 

Cred că am trecut destul de bine acest dur și neverosimil examen, pe care, în conștiința mea, l-am 

absolvit la „limită”. Oricum ar fi, eram un fel de „mort” între „vii”, cu relații sociale extrem de 

puține și strict utile. Un amestec de izolare, dezgust și conformism inevitabil. De contagiune socială 

obligatorie pe unele laturi. Totul însă dublat de o baricadare interioară și chiar „fizică”. Scoteam 

adesea telefonul din priză. Și, sunt crezut sau nu, aflam adesea doar de la BBC și Europa Liberă ce 

se întâmplă în țară și chiar în Cluj. Un neadaptat permanent. Un „marginal” și un „străin”. Un om 

mereu singur ce nu și-a găsit mediul niciodată. 

Aveam mereu sentimentul de a fi și rămas „un intrus” etern (în cultură, în critică; după 1989, 

o scurtă perioadă și în politică), „un corp străin”, neintegrat și neasimilabil. O stare de spirit ce mă 

stăpânește și mă definește, de fapt, până azi. O marginalizare socială, în același timp, obligată și 

voită. Pe un plan eram „un oarecare”, neinteresant, neutilizabil, ignorat în mod firesc și cu toată 
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brutalitatea. Și pe drept cuvânt. Ieșeam rar „în societate”, unde făceam figură stângace, izolată, cu 

mari avantaje totuși. Cât mai puține obligații, cât mai mici constrângeri nedorite. Desigur, o stare 

de spirit obsesivă, care s-a precizat treptat, după 1963, cu tot mai mare claritate pe parcurs. 

Reacționam, de fapt, instinctiv. Și toate argumentele – și ele nu erau chiar puține – le găseam sau 

mi le procuram doar treptat. Însă cu o forță interioară de neînvins. Din care cauză, știu bine, eram 

mereu crispat, deloc simpatic, iritat, nesociabil. Cred că am fost greu de suportat de către toată 

„lumea”. Dar nu mai intru în amănunte mult prea personale. […] M-a avantajat enorm lipsa oricăror 

ambiții sociale. Mă simțeam atât de departe de societatea în care eram constrâns să trăiesc, încât 

orice formă de integrare mi se părea imposibilă. Și la fel am rămas până azi. Total imun la virusul 

carierei, Universității, Academiei, Uniunii Scriitorilor și al altor forme de promoție socială într-o 

societate comunizată. 

⃰himeră – iluzie, fantasmă 

Adrian Marino, Viața unui om singur 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul  la fiecare dintre următoarele cerințe  cu 

privire la textul dat. 

 

1. Indică sensul din text al secvenței jumulit cât mai puțin de pene.                            6 puncte 

2. Menționează două posturi de radio europene, utilizând informațiile din textul dat.  

6 puncte 

3. Precizează două trăsături ale autorului, justificându-ți răspunsul cu secvențe semnificative din textul 

dat.                                                                                                               6 puncte 

4. Explică motivul „marginalizării sociale”.                                                                   6 puncte 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței: Cred că am trecut destul de bine acest dur și 

neverosimil examen, pe care, în conștiința mea, l-am absolvit la „limită”. Oricum ar fi, eram un fel 

de „mort” între „vii”, cu relații sociale extrem de puține și strict utile. Un amestec de izolare, dezgust 

și conformism inevitabil. De contagiune socială obligatorie pe unele laturi. Totul însă dublat de o 

baricadare interioară și chiar „fizică”. Scoteam adesea telefonul din priză. Și, sunt crezut sau nu, 

aflam adesea doar de la BBC și Europa Liberă ce se întâmplă în țară și chiar în Cluj. Un neadaptat 

permanent. Un „marginal” și un „străin”. Un om mereu singur ce nu și-a găsit mediul niciodată.                                                     

6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă solitudinea, fizică sau 
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socială, influențează sau nu opera unui creator, raportându-te atât la informațiile din fragmentul citat, 

cât și la experiența personală sau culturală.                        20 de puncte 

 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                               (10 puncte)                   

 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, fragmentul dat, evidențiind caracterul epic al acestuia: 

  

 Viața învinsese, Dumnezeu învinsese, Iona pierduse, își irosise cuvintele, dar femeile astea îi 

repetau că, dimpotrivă, prin ele, prin cuvintele lui neîmplinite, îi salvase pe toți. Și fiindcă voi sunteți 

gemeni, drăguța mea Hannah și dragul meu Natan, vreau să vă spun că uneori, ba aproape mereu, 

binele cu răul se fac deodată, îngemănate, și nu apare unul fără să apară și celălalt. Iona, e limpede azi, 

avea, cum cred că v-am zis, fire de artist, mai bine zis de poet, și de-asta e și atât de îndrăgit de toată 

lumea și toți zâmbesc când îi aud numele. De-aici și faima lui atât de, hmm, ambiguă. Exagerat și 

supărăcios ca toți poeții, de altminteri, și dând mereu bătaie de cap celor sin jur. El voia să-și vadă 

cuvintele împlinite întocmai, dar ce n-a înțeles – însă roabele, așa neștiutoare cum erau, am știut 

imediat – a fost că puterea vorbelor lui era alta și altfel decât credea el, și că se vădea abia când nu i se 

împlineau. Pentru că puterea lor se trage din puterea lui Dumnezeu, care depășește înțelegerea omului. 

Cuvintele lui construiseră vieți, nu distruseseră ziduri. Adică opera și-a depășit creatorul, cum se spune 

azi, și anume, în cazul de față, într-un mod absolut măreț. 

 Și, ca la atâția poeți sau profeți, fiindcă de multe ori se cam confundă unii cu alții, locul în care îi 

sunt oasele nu se cunoaște, așadar nu poți călători undeva și să spui: aici e omul care a fost înghițit de 

balenă, chit, cașalot, dag gadol, și apoi, după trei zile, scuipat afară. Unii spun că-i la Gat-Hefer, unde 

s-ar fi întors, alții că-i la Ninive, unde ar fi rămas. Nici n-are importanță, din moment ce povestea lui, 

în schimb, e vizitată adesea, ca un loc de veci foarte iubit. Ce s-a mai întâmplat cu dragostea lui să nu 
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mă mai bateți la cap să vă spun, pentru că n-am habar. 

 De unde știm că a stat trei zile înăuntru, în pește, din moment ce n-avea, ca voi, telefonul mobil 

cu el sau măcar un ceas fosforescent? Nu-i prea frumos să pui asemenea întrebări, Natan. Că balena 

nu-i pește și nu erau coline lângă Ninive? Ia nu te mai lua și tu după frate-tău, Hannah, știm cu toții că 

ai mania să găsești nodul în papură. Sunt multe lucruri alunecoase ca țiparii în povestea asta, dar cum 

să fie altfel, când lucrurile s-au petrecut de atâta amar de ani, iar noi nu le înțelegem și nu ni le amintim 

bine nici măcar pe cele de ieri? 

Ioana Pârvulescu, Prevestirea 

 

Notă  

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuația – 1 punct).  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                           (30 de puncte) 

 

Redactează un eseu, de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile de construcție a 

unui personaj dintr-un text dramatic studiat, aparținând, la alegere, lui Lucian Blaga sau Marin 

Sorescu. 

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales; 

- evidențierea a două trăsături ale personajului prin câte o scenă/ secvență comentată; 

- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale textului studiat, semnificative 

pentru prezentarea personajului ales: acțiune, conflict dramatic, notațiile autorului, modalități de 

caracterizare, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.  

 

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.  

Pentru conținutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerință/ reper). Pentru 

redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 
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încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 

utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, 

lizibilitatea – 1 punct).  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 

și să dezvolte subiectul propus. 
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Propunere de subiect după exigențele examenului de bacalaureat 

Proba E a) 

Limba și literatura română 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic  

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor 

• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                         (50 de puncte) 

A. (30 de puncte) 

1. indicarea sensului din text al secvenței (de exemplu: Secvența evidențiază dorința scriitorului de a 

ieși din situația prezentată cu cât mai puține urmări.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 

punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                  6 puncte 

2. menționarea a două posturi de radio europene (de exemplu: BBC, Europa Liberă) – 2 puncte + 2 

puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație 

– 1 punct                                                                                                         6 puncte 

3. precizarea a două trăsături ale autorului, care se desprind din textul dat (de exemplu: nesociabil, 

perseverent, curajos, inadaptat, principial etc.) - 2 puncte; justificarea răspunsului cu secvențe din text 

(„un neadaptat permanent”, „Cred că am trecut destul de bine acest dur și neverosimil examen, pe care, 

în conștiința mea, l-am absolvit la «limită»” etc.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; 

corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct                                                                                                                              

6 puncte  

4. explicarea motivului „marginalizării sociale” (de exemplu: Autorul manifestă dezgust și neîncredere 

față de o societate pe care nu o mai apreciază, cu care nu mai rezonează valoric, astfel încât se simte 

un neadaptat, „un marginal”.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 

puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație 

– 1 punct                                                                    6 puncte  

5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: autocritica, introspecția ca formă de justificare a 

unui comportament asumat față de societate, sentimentul acut al marginalizării etc.): prezentare 
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adecvată și nuanțată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 

punct                                                                                   4 puncte  

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, respectarea 

normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct                                        2 puncte 

 

B. (20 de puncte)  

‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție                                          1 punct  

– câte 2 puncte pentru enunțarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate  

                                                                                                              2 x 2 puncte = 4 puncte  

‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunțate: 

dezvoltare clară, nuanțată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct  

                                                                                                              2 x 2 puncte = 4 puncte  

‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau 

culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct  

                                                                                                   3 puncte + 1 punct = 4 puncte  

‒ formularea unei concluzii pertinente                                                                               1 punct  

‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parțial 

adecvată – 1 punct                                                                                                           2 puncte  

‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 1 punct; 2 sau mai 

multe greșeli – 0 puncte)                                                                                           2 puncte  

‒ respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0–1 greșeli ortografice și de punctuație – 1 punct; 

2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                                                                  1 punct  

‒ așezarea în pagină, lizibilitatea                                                                                       1 punct  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus. 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                    (10 puncte) 

 

Comentarea semnificațiilor textului dat prin evidențierea caracterului epic                   6 puncte 

- prezentarea ideii centrale a textului (de exemplu, fragmentul narativ dat prezintă comentariul 

subiectiv, reflexiv-analitic asupra destinului lui Iona dintr-o viziune contemporană, într-un periplu de 
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reiterare a unui mit biblic, portretul profetului Iona, puterea făuritoare a cuvântului divin/ forța 

demiurgică a cuvântului la Iona, ideea că opera și-a depășit creatorul etc.)  2 puncte                                                                         

- evidențierea elementelor care particularizează discursul epic, de exemplu: instanțele comunicării 

epice (narator, personaje), perspectiva narativă subiectivă, alternanța verbală, conflictul, acțiunea, 

narațiunea la persoana I etc. 

• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte 

• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte 

• încercare de valorificare a fragmentului – 1 punct  

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greșeli 

ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuația – 1 punct (0–1 greșeli de 

punctuație – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                              4 puncte  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte 

și să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                         (30 de puncte) 

 

Conținut – 18 puncte  

 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales                      6 puncte 

• prezentare adecvată și nuanțată – 6 puncte  

• prezentare ezitantă – 3 puncte  

• prezentare schematică sau superficială – 1 punct  

– evidențierea unei trăsături a personajului ales prin două scene comentate                  6 puncte  

• menționarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte  

• ilustrarea trăsăturii menționate prin două scene comentate – 2 puncte + 2 puncte; simpla numire 

a unor scene sau tendința de rezumare – 1 punct + 1 punct  

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură și de limbaj ale textului dramatic 

studiat, semnificative pentru construcția personajului ales       2 x 3 puncte = 6 puncte 

• analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru construcția personajului 

– 3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct  
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Redactare – 12 puncte  

− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere                                    1 punct  

– logica înlănțuirii ideilor                                                                                                  1 punct  

– abilități de analiză și de argumentare                                                                            3 puncte 

• relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de valoare relevante – 

3 puncte  

• relație parțial adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți parțial relevante 

– 2 puncte 

• schematism – 1 punct  

− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului, 

sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)             2 puncte  

− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)  2 puncte − 

punctuația (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte − 

așezarea în pagină, lizibilitatea                                                                                   1 punct  

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 

și să dezvolte subiectul propus. 
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                                LIMBA ITALIANĂ - FIȘE DE LUCRU                                                                                               

                                                                                  Grigore Daniela Ileana 

                                                               Liceul Teoretic “George Călinescu”, Constanța 

                                                                                                                                                   A. 

INDICATIVO PRESENTE, CLASA A IX-a 

1. Completare le frasi con indicativo presente dei verbi dati: 

Io USCIRE con i fratelli. Il professore DISEGNARE un quadro. Gli studenti STUDIARE  

all’italiano. Voi  PIANGERE molto. L’amica CAPIRE la lezione. I ragazzi GIOCARE a scuola. 

Loro VOLERE uscire di casa. Tu STARE con la nonna. La madre POTERE aiutare. I medici FARE 

tutto per noi. Voi DIRE la verità. Gli attori POTERE giocare . Noi ANDARE al cinema. Noi 

DOVERE finire il progetto. I ragazzi ANDARE all’università. La mamma OFFRIRE un caffè. Gli 

americani DIRE tutto. Io e Mario POTERE stare a casa. Carla, come STARE? Ragazzi, 

ASCOLTARE le risposte! Tu ACCETTARE un invito. Tu PAGARE la casa. Tu VOLERE andare 

in montagna. Carla e Maria GUARDARE un film. Ragazze, quando DOVERE andare in Italia? 

Scusi, POTERE entrare? Le amiche VOLERE tornare presto. Loro FINIRE il test. Voi 

PRENDERE la pizza. Saverio PREFERIRE un tè. 

    

2. Rispondere alle domande usando la forma giusta del verbo. 

Devi convalidare il biglietto? 

Con chi vieni a scuola? 

Laura, perché devi finire il compito? 

Che cosa fai oggi?  

Perché inviti gli ospiti a casa?  

Con quale mezzo di trasporto vai a casa? 

Dove andate con la mamma? 

Cosa dici al padre?  

Potete arrivare con i vostri amici? 

Quando finite la lezione?  

Chi ha visto i ragazzi? 
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B. I PRONOMI PERSONALI, CLASA A X-A 

1. Rispondere alle domando adoperando i pronomi personali. 

Dove mettete i quaderni? 

Hai  bevuto l’aranciata? 

Dove incontri le sorelle? 

Hanno dipinto la spiaggia? 

Telefoni a Giovanna? 

Hai scritto alla tua mamma? 

Hanno risposto ai nonni? 

Che cosa devi dire a Alberto? 

Ci aiuti a provare le scarpe? 

 

2. Sostituire i complementi sottolineati con pronomi personali:                            

Do alla vicina il piatto. Hai presentato ai clienti la città. Da quando non ascolti Luisa? Rispondi 

al padre con cortesia. Ha invitato Rossana al circo. Ha raccontato le storielle.  Prendi una pizza.  

Avete chiamato le professoresse. Prendo gli zaini dal negozio. Quando hai spedito le lettere? 

 

3. Trasformare le forme toniche in forme atone:                                                        

Non ha visto te. I vicini sono andati e abbiamo accompagnato loro. Daremo a lui dei fiori. 

Matteo è felice perché è nato a lui un fratello. Simone ha regalato a noi l’album. Abbiamo  visto 

i colleghi e abbiamo chiesto a loro la verità. Le città sono belle e i turisti visitano esse con 

piacere. Dovete dare a noi le ultime notizie.  Ho telefonato a voi alle 9. Nessuno obbliga me a 

bere 

4. Trasformare le forme atone in forme toniche:                                                         

L’hai suonata. Ti spiego il teorema. Li abbiamo visti al cinema. Le do un telegramma. Offrite loro una 

macchina. Ti ha urlato al telefono. Le amiche ci hanno invitato al cinema. Gli parlo con sincerità.  

L’hanno cresciuto con amore. Le è molto simpatica. 

 

 5. Correggere gli errori:                                                                                                       

 Ho telefonato voi, ma non lo avete risposto. Volevo dare voi una bella notizia. Ho incontrato Mario 

sulla strada, me ha visto lui primo. Ha detto me che ha vinto un premio al concorso di matematica. E ’

riuscito a risolvere  i problemi, gli ha fatti tutti. Fra due giorni lui andrà con i colleghi in Giappone, ai 
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corsi. Li ho   augurato successo e buon viaggio. Quando ritorna a casa, le ho promesso che  le invitiamo  

da noi. L’ho parlato con calda emozione.  

 

C. IL MODO CONGIUNTIVO , CLASA A XI-A 

A  Coniugare al congiuntivo gli infiniti tra parentesi: 

1 Tremavo dalla paura benché mio padre mi (dire) una fiaba. 2 Molta gente crede che le signore 

(venire) ieri. 3 Speravo che il giorno successivo tu non (potere)                       rimanere chiuso. 4 

Bisognava che nessuno (dimenticare)  di portare il necessario due giorni fa. 5 Pensavo che Paolo 

(perdere)  ieri il treno. 6 Pare che Silvia (sapere)  la risposta giusta.7 Vorrei che tu (essere) un bravo 

architetto. 8 I miei desideravano che io (fare)                     l’avvocato.9 Credevo che la donna (incontrare) 

il figlio fra un’ora. 10 Occorre che gli studenti (superare)  l’esame.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

B Continuare: 

E’ necessario che domani …………. 

Non era giusto che voi …………… 

Immagino che a Roma l’anno scorso …………… 

Temevo che non tutti i colleghi il giorno precedente ………… 

Credo che tu non …………. 

Non potevo credere che Pina fra una settimana ………….. 

E’ preferibile che loro …………… 

Spero che …………. 

Bisogna che ………….. 

Si diceva che loro due mesi fa ………….                                                                 

 

  TEST DI VERIFICA  - IL MODO CONGIUNTIVO 

A  Coniugare al congiuntivo gli infiniti tra parentesi: 

1 Tremavo dalla paura benché i miei genitori mi (dire)                         una storia. 2 Molta gente crede 

che le signore (arrivare)                 ieri. 3 Speravi che il giorno successivo io (cantare)                       al 

Festival di San Remo. 4 Bisognava che nessuno (dimenticare)                     di portare il necessario due 

giorni fa. 5 Pensavo che Anna (lavorare)                  ieri . 6 Pare che Mario (scrivere)                il 

progetto all’italiano.7 Vorrei che voi (essere)                           dei bravi architetti. 8 I miei desideravano 

che mio fratello (fare)                     l’avvocato.9 Credevo che la donna (incontrare)                                                    

il figlio fra un’ora. 10 Occorre che gli studenti (superare)                       l’esame.   

                       

                                                                                            (10X4,5= 45 punti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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B Continuare: 

E’ necessario che domani ………. 

Non era giusto che loro ………….. 

Immagino che in Italia l’anno scorso ………….. 

Temevo che non tutti i colleghi il giorno precedente ……….. 

Non voglio che tu ………… 

Non potevo credere che Pina una settimana fa …………… 

E’ preferibile che lei …………. 

Spero che …………. 

Bisogna che ………….. 

Vengo da te a condizione che  …………                                                            

                                                                                                                      (10X4,5= 45 punti) 

 

Punti ufficio 10 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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MODEL DE LUCRARE SCRISĂ LA GEOGRAFIE  

PE SEMESTRUL AL II-LEA, CLASA A VIII-A  

 
Ciocan Elisabeta 

Liceul Teologic Adventist, Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

 

I. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:       

                                                                                                                                           40 puncte 

1. Pe teritoriul ţării noastre, între Baziaş şi Sulina, Dunărea are o lungime de: 

a. 1875 km                         b. 1075 km                                 c. 2075 km                             d. 2860 km 

2. Dunărea, ca lungime, este al doilea fluviu din Europa după: 

a. Rin                                  b. Volga                                     c. Sena                                   d. Tamisa 

3. Satele risipite sunt predominante în zonele de: 

a. câmpie                            b. deal                                        c. podiş                                   d. munte 

4. Lacul Bucura se află în munţii: 

a. Parâng                             b. Rodnei                                   c. Făgăraş                               d. Retezat 

5. Porturile Burgas şi Varna, de la Marea Neagră, aparţin:  

a. Ucrainei                          b. Bulgariei                                c. Georgiei                             d. Rusiei 

6. Râul cu cel mai mare debit este: 

a. Jiul                                  b. Cerna                                     c. Timişul                               d. Siretul 

7. Pe râul Argeş se află lacul de acumulare: 

a. Izvorul Muntelui             b. Vidraru                       c. Porţile de Fier I                   d. Ostrovul Mare 

8. Se numea în antichitate Tomis, oraşul: 

a. Constanţa                         b. Cluj-Napoca                          c. Craiova                          d. Alba Iulia 

 

II. Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:                          10 puncte 

a. Mureşul, Oltul şi Bicazul izvorăsc din ..................... 

b. Jijia, cu afluentul ei Bahlui, străbat unitatea de relief numită ..................... 

c. Dunărea izvorăşte din Munţii ..................... 

d. Cea mai mare peninsulă de la Marea Neagră este ..................... 

e. Lacul Sfânta Ana, după modul de formare, este .....................                                       

 

III. În coloana A sunt numerotate judeţe, iar în coloana B sunt enumerate reşedinţele acestora.  

Realizaţi corespondenţa dintre elementele celor două coloane.                                         10 puncte 

           A                                                              B     

1. Gorj                                                           a. Oradea     

2. Timiş                                                         b. Slatina 

3. Bihor                                                         c. Tg. Jiu 

4. Olt                                                             d. Baia Mare 

5. Maramureş                                                e. Timişoara 

 

IV. Răspundeţi la următoarele cerinţe:                                                                                 20 puncte 

1. Caracterizaţi oraşul Bucureşti. 

2. Explicaţi originalitatea Mării Negre.  
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V.  Precizaţi:                                                                                                                        10 puncte 

a. numele râurilor notate cu cifrele 3, 4, 5; 

b. o unitate de relief traversată de râul notat cu cifra 1; 

c. râul în care se varsă cel notat cu cifra 2; 

d. numele oraşelor notate cu cifrele 6, 7, 8, 9; 

e. judeţul a cărui reşedinţă este oraşul numerotat cu cifra 10;   

 

Oficiu 10 puncte 
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BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 
 

 

I. Se acordă 5 p pentru fiecare răspuns corect, total 40 puncte:      

(8 x 5p = 40 p) 

Răspunsuri: 

1. b 

2. b 

3. d 

4. d 

5. b 

6. d 

7. b 

8. a  

 

II. Se acordă 2 p pentru fiecare răspuns corect, total 10 puncte:      

(5 x 2p = 10 p)   

Răspunsuri:    

a. Munții Hășmașul Mare / Grupa Centrală a Carpaților Orientali 

b. Câmpia Moldovei  

c. Pădurea Neagră 

d. Peninsula Crimeea 

e. vulcanic 

 

III. Se acordă 2 p pentru fiecare răspuns corect, total 10 puncte:      

(5 x 2p = 10 p)   

Răspunsuri:    

1. c  

2. e  

3. a  

4. b  

5. d  

 

IV. Se acordă 10 p pentru fiecare răspuns corect, total 20 puncte:      

(2 x 10p = 20 p)   

Variante de răspuns: 

1. Oraşul Bucureşti: 

- este situat în Câmpia Română; 

- este traversat de râul Dâmbovița; 

- este un oraș medieval; 

- important centru cultural, turistic, universitar, nod de comunicații etc.; 

 

2. Originalitatea Mării Negre: 

- în Marea Neagră nu sunt curenți verticali ceea ce duce la formarea unui strat de apă cu salinitatea 

de 17-18‰ până la 200 m adâncime (în care sunt viețuitoarele, fiind mai oxigenat) și un strat de 

apă cu salinitatea de 22-23‰, la adâncimi mai mari de 200 m;  

  

Notă: Se acceptă oricare altă formă de răspuns dacă are valoare de adevăr.   
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V. Se acordă 1p pentru fiecare răspuns corect, total 10 puncte:      

(10 x 1p = 10 p)   

Răspunsuri:    

a. 3 – Dâmbovița , 4 – Olt, 5 – Someșul Mic;   

b. Subcarpații Getici, Podișul Getic, Câmpia Română (Se acceptă oricare altă formă de răspuns 

dacă are valoare de adevăr);   

c. Siret;  

d. 6 – Arad, 7 – Craiova, 8 – Constanța, 9 – Tg. Mureș;  

e. Ialomița.    

Oficiu 10 puncte 
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MODEL DE TEST DE EVALUARE – AFRICA,  

CARACTERIZARE FIZICO-GEOGRAFICĂ, CLASA A VII-A 

 

Ciocan Elisabeta 

Liceul Teologic Adventist, Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

 

I. Completaţi spaţiile punctate cu răspunsurile corecte:                                       30 puncte 

1. Cel mai înalt munte din Africa se numeşte ................................ şi este de origine................. 

2. Deșertul cu cea mai mare suprafață din acest continent este......................................... 

3. La nord, Africa este delimitată de Marea.........................................  

4. În partea centrală a Africii este climă ...................................... 

5. Cel mai lung fluviu din Africa este Nilul și formează la vărsare ................... 

 

 

II. Identificaţi, pe harta alăturată, elementele geografice numerotate cu cifre şi litere:             

30 puncte     

      Unităţi de relief                            Fluvii                                               Lacuri                                                                                                        

1.  ................................              a. ..................................                   A. ............................. 

2. ..................................             b. .................................                    B. ............................. 

3. ..................................             d. ..................................                   C. ............................. 

4. .................................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.google.ro  

 

III. Analizați imaginea alăturată.        30 puncte  

Precizați:                                                                                a. denumirea animalului reprezentat; 

http://www.google.ro/
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b. zona de vegetație în care trăiește; 

c. plante caracteristice acestei zone;  

d. alte exemple de animale care trăiesc în acest tip de mediu.     

 
                

                                                                                        Sursa: 

www.google.ro 

 

Oficiu 10 puncte  

 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

 

 

I. Se acordă 5p pentru fiecare răspuns corect, total 30 puncte:      

(6 x 5p = 30 p) 

Răspunsuri: 

1. Kilimandjaro – 5p, vulcanică – 5p  

2. Sahara – 5p  

3. Mediterană – 5p   

4. ecuatorială – 5p  

5. o deltă – 5p      

 

 

II. Se acordă 3p pentru fiecare răspuns corect, total 30 puncte:      

(10 x 3p = 30 p) 

Răspunsuri: 

     Unităţi de relief                               Fluvii                                          Lacuri                                                                                                                              

1.    Munții Atlas                             a. Nil                                          A. Victoria  

2. Câmpia Somaliei                     b. Congo / Zair                           B. Tanganyika 

3. Munții Capului                        d. Niger                                       C. Ciad  

4. Câmpia Senegalului  

 

 

III. Se acordă 5p pentru fiecare răspuns corect, total 30 puncte:      

(6 x 5p = 30 p) 

Răspunsuri: 

a. elefantul 

b. savana  

c. ierburi înalte, acacia, baobabul   

d. zebre, antilope, lei, hiene, girafe etc.       

Oficiu 10 puncte  

 

http://www.google.ro/
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Fișe de lucru 

Exerciţii tipice pentru bacalaureat subiectul I 

Matematică - Mtehnologic 

Prof. Andronic Aurica Mihaela 

Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

1.Mulţimi de numere. 

 

1. Se consideră numărul .3log2=a  Să se arate că .1218log2 += a  

2. Să se calculeze .9log
2

1
3log 22 −  

3. Să se calculeze 3

1

.
27

8

2

3
−








−

 

4. Să se calculeze .
2

3
log3log 22 −  

5. Să se verifice egalitatea .1
10

9
lg...

3

2
lg

2

1
lg −=+++  

6. Să se calculeze .10log6log5log 333 −+  

7. Să se compare numerele 22  şi .32log2
 

8. Să arate că numărul 
8log3 2)2(  este natural. 

9. Să se calculeze .9log25log 35 −  

10. Să arate că .369log4log 32 +  

11. Să se calculeze .5log10log3log 666 −+  

12. Să arate că numărul 3212273 +−  este natural. 

13. Să se calculeze .
8

9
log...

2

3
log

1

2
log 333 +++  

14. Să se calculeze .25log
2

1
5

3

−







−

 

15. Să se arate că .130log12log5log 222 =−+  

16. Să se verifice că .2
3log

2log18log

5

55 =
−
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17. Să se arate că .08
4

1
log 3

2 =−−  

18. Să se calculeze .
3

3
9

3

3 −  

19. Să se arate că .7log6log3log14log 2222 =−+  

20. Să se ordoneze crescător numerele 2=a şi .
23

1

+
=b  

2.  Funcţii. 

 

1. Se consideră funcţia ,: RRf →  .3)( −= xxf Să se determine ).4()3(...)3()4( ffff −−  

2. Se consideră funcţia ,: RRf → .12)( += xxf  Să se calculeze ).1()0()1()2( ffff ++−+−  

3. Fie funcţia ,: RRf → ,38)( 2 −−= xmxxf  unde m este un număr real nenul. Să se determine 

m ştiind că valoarea maximă a funcţiei f este egală cu 5. 

4. Fie funcţiile ,: RRf → 3)( += xxf  şi ,: RRg →  .12)( −= xxg  Să determine soluţia reală a 

ecuaţiei .5)(3)(2 −=+ xgxf  

5. Fie funcţiile ,:, RRgf → 1)( 2 +−= xxxf şi .4)( += xxg  Să se calculeze coordonatele 

punctulului  de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g. 

6. Fie funcţia ,: RRf →  xxf 43)( −= . Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei .41)( xxf −  

7. Se consideră funcţia ,: RRf → .12)( += xxf  Să se determine punctul care aparţine graficului 

funcţiei f şi are abscisa egală cu ordonata. 

8. Fie funcţia ,: RRf → ,2)( 2 +−= mxmxxf  unde m este un număr real nenul. Să se determine 

numărul real nenul m ştiind că valoarea minimă a funcţiei este egală cu 1. 

9. Se consideră funcţia ,: RRf → .)( baxxf +=  Să se determine numerele reale a şi b ştiind că 

,532)(3 +=+ xxf  pentru .Rx  

10. Să se determine Rm , ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei ,: RRf →  

1)( 2 −+−= mmxxxf  este tangentă axei Ox. 

11. Fie funcţia ,]2;0[: Rf →  34)( +−= xxf . Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 

12. Să se determine }1{\Rm , ştiind că abscisa punctului de minim al graficului funcţiei  

,: RRf → 1)2()1()( 2 ++−−= xmxmxf este egală cu 2. 
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13. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţei 

,: RRf → 82)( 2 ++−= xxxf cu axa Ox. 

14. Se consideră funcţia ,: RRf → .56)( 2 +−= xxxf  Să se determine punctul de intersecţie al 

dreptei de ecuaţie 4−=y cu reprezentarea grafică a funcţiei f. 

15. Se consideră funcţia ,: RRf → xxf += 2)( . Să se calculeze )20(...)2()1( fff +++  

16. Să se demonstreze că parabola funcţiei ,: RRf →  12)( 22 ++−= mmxxxf este situată 

deasupra axei Ox, oricare ar fi Rm . 

17. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei ,: RRf → 54)( 2 −+= xxxf

. 

18. =Se consideră funcţia ,: RRf → .13)( 2 +−= xxxf  Să se determine numerele reale m pentru 

care punctul )1;( −mA  aparţine graficului funcţiei f. 

19. =Să se determine funcţia de gradul al II –lea al cărei grafic conţine punctele ),3;1(A  )5;0(B şi 

).11;1(−C  

20. Să se determine valoarea maximă a funcţiei ,]1;1[: Rf →−  .32)( +−= xxf  

 

3. Metode de numărare. 

 

1. Să se calculeze .3

2

3 PC +  

2. Să se calculeze .4

5

4

5 AC +  

3. Să se rezolve ecuaţia 282 =nC , .Nn  

4. Să se determine numărul tuturor submulţimilor de 2 elemente ce se pot forma cu elemente din 

mulţimea }.5,4,3,2,1{  

5. Se consideră 10 puncte, oricare 3 necoliniare. Câte drepte trec prin cel puţin 2 puncte din cele 10. 

6. Să se calculeze numărul submulţimilor mulţimii }.4,3,2,1{  care au un număr par nenul de elemente. 

7. Să se determine numărul natural n ştiind că 1011 =+ nn CA . 

8. Să se determine câte numere de câte trei cifre distincte se pot forma cu elemntele mulţimii }.4,3,2,1{  

9. Să se determine câte numere de două cifre se pot forma cu elemntele mulţimii }.4,3,2,1{  

10. Să se rezolve ecuaţia 21

2 =
+

+

n

nC , .Nn  
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11. Să se calculeze 
4

4

3

4

2

4

1

4

0

4 CCCCC +−+− . 

12. Să se calculeze .62

4

2

5 +− AC   

13. Să se calculeze .3

2

5 PA −  

14. Să se rezolve ecuaţia 212 =xC , .Nx  

15. Se consideră mulţimea }.4,3,2,1{=A  Să se determine câte numere formate din 4 cifre distincte se 

pot forma cu elemente ale mulţimii A. 

16. Se consideră mulţimea }.5,4,3,2,1{=A  Să se determine câte numere formate din 3 cifre distincte se 

pot forma cu elemente ale mulţimii A. 

17. Să se calculeze numărul submulţimilor cu 2 elemente ale unei mulţimi cu 6 elemente. 

18. Să se rezolve ecuaţia 122 =nA , .Nn  

19. Să se calculeze .4

6

5

6

5

7 CCC −−  

20. Să se calculeze .1

2007

2

2007

2

2008 CCC −−  

 

4. Probabilităţi. 

 

1. Se consideră toate numerele naturale de câte trei cifre scrise cu elemente din mulţimea  2;1 . Să 

calculeze probabilitatea ca, alegând un astfel de număr, acesta să fie divizibil cu 3. 

2. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  3333 30,...,3,2,1 , acesta 

să fie număr raţional. 

3. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  10,...,4,3,2 , acesta 

să fie număr raţional. 

4. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea  11,...,4,3,2 , acesta 

să fie număr iraţional. 

5. Să calculeze probabilitatea ca un element al mulţimii }5;4;3;2;1;0{  acesta să verifice inegalitatea

50!n . 

6. Să calculeze probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele 
2

5

2

4 ,CC  şi 
3

4C acesta să fie divizibil 

cu 3. 
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7. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii }5;4;3;2;1{  acesta să verifice 

inegalitatea .22 nn   

8. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii }4;3;2;1{  acesta să verifice 

inegalitatea .! 2nn   

9. Să calculeze probabilitatea ca, alegând unul dintre numerele 
1

33 , AP  şi 
3

4C acesta să fie divizibil cu 

3. 

10. Să calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii }6;5;4;3{  acesta să verifice 

inegalitatea .20)1( −nn  

11. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element n al mulţimii }4,3,2,1{=A , acesta să 

verifice inegalitatea 5!n . 

12. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element n al mulţimii }20,...,12,11{  acesta să fie 

număr prim. 

13. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un număr natural de două cifre acesta să fie cub perfect. 

 

5. Progresii. 

 

1. Să se determine valorile reale pozitive ale numărului x, ştiind că xlg , 
2

3
 şi xlg  sunt trei termeni 

consecutivi ai unei progresii aritmetice. 

2. Să se determine al  zecelea termen al şirului 1, 7, 13, 19, ... . 

3. Să se calculeze suma primilor 5 termeni ai unei progresii aritmetice ,)( 1nna ştiind că 11 =a  şi 

.32 =a  

4. Să se demonstreze că pentru orice Rx  numerele 
13,13 +− xx
 şi 135 + x  sunt termeni consecutivi 

într-o progresie aritmetică. 

5. Să se calculeze suma 1+5+9+13+...+25. 

6. Să se determine al nouălea termen al unei progresii geometrice, ştiind că raţia este egală cu 
3

1
 şi 

primul termen este 243. 

7. Să se calculeze suma .
3

1

3

1

3

1

3

1
1

432
++++  

8. Să se determine numărul real x, ştiind că 12 −x , x4  şi 32 1 ++x sunt trei termeni consecutivi ai unei 

progresii aritmetice. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  839  
 

9. Să se determine numărul real x, ştiind că 3−x , 4, 3+x sunt trei termeni consecutivi ai unei 

progresii aritmetice. 

10. Să se calculeze suma 1+3+5+...+21. 

11. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 53 =a şi 116 =a . Să se calculeze 9a . 

12. Să se calculeze suma .2..2221 732 +++++  

13. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 11 =a şi 135 =a . Să se calculeze 2008a . 

14. Să se determine raţia unei progresii aritmetice 1)( nna , ştiind că 16210 =−aa . 

15. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 21 =a  şi 42 =a . Să se calculeze suma primilor 

10 termeni ai progresiei. 

16. Se consideră progresia geometică 1)( nnb  în care 21 =b  şi 62 =b . Să se calculeze .5b  

17. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 61 =a şi 52 =a . Să se calculeze 7a . 

18. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 52 =a şi 3=r . Să se calculeze 8a . 

19. Se consideră progresia geometrică 1)( nnb  în care 11 =b  şi 32 =b . Să se calculeze .4b  

20. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 71 =a  şi 372 =a . Să se calculeze suma primilor 

10 termeni ai progresiei. 

21. Se consideră progresia aritmetică 1)( nna  în care 31 =a  şi 73 =a . Să se calculeze suma primilor 

10 termeni ai progresiei. 

22. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt termeni consecutivi ai 

unei progresii aritmetice.  

23. Să se determine numărul real pozitiv x ştiind că şirul 1, x, x+2, 8, ... este progresie geometrică. 

24. Să se determine suma primilor 6 termeni ai progresiei aritmetice 1)( nna , în care 21 =a  şi .52 =a  

25. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 5 – x, x +7 şi 3x +11 sunt termenii consecutivi 

ai unei progresii geometrice. 

26. Să se arate că numerele ,2log2
 

1

3C  şi 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. 

27. Să se determine suma primilor trei termeni ai unei progresii geometrice, ştiind că suma primilor 

doi 

termeni ai progresiei este egală cu 8, iar diferenţa dintre al doilea termen şi primul termen este egală 

cu 4. 
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28. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii aritmetice ştiind că primul termen al progresiei 

este 7 şi al doilea termen este 9. 

29. Să se determine raţia progresiei geometrice 1)( nnb  ştiind că 31 =b  şi .312 =−bb  

30. Să se demonstreze că şirul cu termenul general ,32 += nan  verifică relaţia ,21 =−+ nn aa  pentru 

orice *Nn . 

 

6. Ecuaţii iraţionale. 

 

1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2 xx =+  

2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .51 xx −=+  

3. Să se rezolve în R ecuaţia .25 =−x  

4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .222 =−− xx  

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .17 =− x  

6. Să se rezolve  ecuaţia .11 −=+ xx  

7. Să se rezolve  ecuaţia 222 −=−− xxx . 

8. Să se rezolve  ecuaţia .25 2 =− x  

9. Să se rezolve  ecuaţia 0242 =−+− xx . 

10. Să se rezolve  ecuaţia 012 =+x . 

11. Să se rezolve  ecuaţia .243 xx =+  

12. Să se rezolve  ecuaţia xxx =++3 3 1  

13. Să se rezolve  ecuaţia .32322 =−+ xx  

14. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale  ecuaţia .21 2 −−=− xxx  

15. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale  ecuaţia .021 =−−x  

16. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale  ecuaţia 213 −=− x  

 

7. Ecuaţii exponenţiale 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  841  
 

 

1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 
x

x








=−

3

1
3 2 . 

2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 3622 3 =+ +xx . 

3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .02234 =+− xx  

4. Să se rezolve ecuaţia .2822 3 =−+ xx  

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 
5

1
125 =x . 

6. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 1222 1 =+− xx . 

7. Să se rezolve în R ecuaţia .52142 −=− −xx  

8. Să se rezolve în R ecuaţia 52 2

24 ++ = xx . 

9. Să se rezolve ecuaţia 03349 =+− xx . 

10. Să se rezolve ecuaţia .82 232

=−+ xx
 

11. Să se rezolve ecuaţia 42 1 =−x . 

12. Să se rezolve ecuaţia .82 12

=++xx
 

13. Să se rezolve ecuaţia .931 =−x  

14. Să se rezolve ecuaţia .
2

5
22 =+ −xx  

15. Să se rezolve ecuaţia .7323 1 =+ +xx  

16. Să se rezolve  în mulţimea numerelor reale ecuaţia .
8

4

2

1 x

x
=  

17. Să se rezolve  în mulţimea numerelor reale ecuaţia .
2

3

3

2
=

x

x

 

18. Să se rezolve  în mulţimea numerelor reale ecuaţia .1553 = xx  

19. Să se rezolve ecuaţia .4
2

1
=

x
 

20. Să se rezolve ecuaţia .)21()223( 2+=+ x
 

21. Să se rezolve ecuaţia .033232 =−+ xx  

22. Să se rezolve ecuaţia .42 2log
=

x  

23. Să se rezolve ecuaţia .9
3

1
=

x
 

8. Ecuaţii logaritmice. 
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1. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2)43(log5 =+x  

2. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .3log)2(log 22 =++ xx  

3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .3)5(log)2(log 22 =−−+ xx  

4. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ).32(log)6(log 3

2

3 −=− xx  

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2)44(log 2

3 =+− xx  

6. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .0)3(log2 =−x  

7. Să se rezolve ecuaţia ).33(log)52(log 2

22 ++=+ xxx  

8. Să se rezolve ecuaţia .1)1(log 2

3 =−x  

9. Să se rezolve ecuaţia ).23(log)4(log 2

2

2

2 +−=− xxx  

10. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei .2)2(log 2

2 =−− xx  

11. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale pozitive ecuaţia .2log 2

2 =x  

12. Să se rezolve ecuaţia .11log2 =+x  

13. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei ).1(log1)13(log 55 −+=+ xx  

14. Să se rezolve  reale ecuaţia .1)42(log)2(log 2

2

2 =−−−− xxx  

15. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale eucaţia .0)12(log 1

4 =−+x
 

16. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia .1log 3
2 =x  

17. Să se rezolve ecuaţia .03lg4lg2 =+− xx  
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Fișă de lucru 

Formule chimice - Cl.  a VII-a 

Dodiță Ramona  

Școala Gimnazială Comuna Cîndești, Neamț 

 

1. Din notaţiile de mai jos subliniaţi cu o linie simbolurile chimice şi cu două linii formulele 

chimice : NaCl , H2 , O, H2O , H , CuSO4 , Zn , HCl , Mn , Cl2 , FeSO4 , Cu , FeO , Ca , O2  , CaO , 

CO , Hg , HF. 

2. Ştiind că oxigenul este constant divalent scrieţi formulele chimice ale substanţelor care se 

obţin prin alăturarea oxigenului cu următoarele elemente a căror valenţă este indicată : NaI , NIII , CaII , 

SVI . 

3. Se dau mai jos formulele chimice ale unor substanţe compuse în care se cunoaşte valenţa 

unuia dintre elemente. Identificaţi valenţa celuilalt element din formulă: CaCl2  , SO2 , Al2O3 , P2O5 , 

NH3 , HBr , CO . 

4.  Scrieţi formulele chimice ale substanţelor ce se obţin prin alipirea calciului de următoarele 

nemetale sau grupări de atomi : ClI , SII , (NO3)
I , (SO4)

II .   

5. Indicaţi prin săgeţi corespondenţa dintre denumirea şi formula chimică a următoarelor 

substanţe chimice : 

                    Hidroxid de sodiu                                                     CuSO4 

Clorură de potasiu                                                     KOH 

Acid clorhidric                                                          HNO3 

Hidroxid de potasiu                                                  NaNO3 

Acid azotic                                                               HCl 

Sulfat de cupru                                                         KCl 

Azotat de sodiu                                                        NaOH 

Acid sulfuric                                                            Na2CO3 

Carbonat de sodiu                                                    H2SO4 

Oxid de cupru                                                          CuO  

         6.   Scrieți formulele chimice și denumirile științifice ale substanțelor care au următoarele 

denumiri tehnice : sare gemă, var stins, sodă caustică, calcar, piatră vânătă, vitriol, sifon, 

spirt de sare. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Prof. Dumescu Mihaela 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, Timiș 

 

Citește cu atenție textul, pentru a putea rezolva cerințele de mai jos: 

Ea își înfigea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și 

subțire. (...)Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer printre frunzele dudului. De sus mi se părea 

că se scutură o ploaie albastră. (...)                                                                                       

Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau și adormeam; uneori tresăream ș-o întrebam 

câte ceva; ea începea să spună și eu visam înainte. 

- A fost odată un împărat mare, mare... 

- Cât de mare? 

- Mare de tot. Și-și iubea împărăteasa ca pe ochii din cap. Dar copii nu avea. Și îi părea rău, îi părea 

rău că nu avea copii... 

- Bunico, e rău să nu ai copii? 

- Firește că e rău. Casa omului fără copii e o casă pustie. 

- Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău. 

Ea lăsa fusul, râdea, îmi desfăcea părul cârlionțat în două și mă săruta în creștetul capului. 

( Barbu Șt. Delavrancea- Bunica) 

A. 1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals):  

a) Textul dat este un text nonliterar.   

b) Bunica este un personaj în fragmentul dat. 

c) Apare dialogul, ca mod de expunere. 

d) Este prezent eul liric.    

2. Transcrie un indice de timp și unul de spațiu.                                                                              

3. Identifică o imagine artistică .                                                                                          

4. Explică, în  30-50 de cuvinte, semnificația secvenței Glasul ei dulce mă legăna.                                                                                                                            

5. Precizează rolul virgulei, în secvența: - Bunico, dar eu n-am copii și nu-mi pare rău. 

6. Transcrie, din text, un adjectiv propriu-zis și un adverb .                           

7. Precizează persoana, numărul și cazul pronumelor subliniate.     
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8. Notează funcția sintactică a cuvintelor marcate .                            

B.    Redactează un text narativ, de 100-150 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare amuzantă, 

reală sau inventată de tine, petrecută la bunici. 

Vei avea în vedere: 

- să respecți tema și structura textului narativ; 

- să integrezi o secvență descriptivă; 

- să te exprimi clar, corect și adecvat; 

- să scrii lizibil și să așezi adecvat textul în pagină. 
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PATRULATERE 

Geometrie –Performanță 

Prof. Dumescu Dan Ciprian 

Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”  Lugoj, Timiș 

  1.  Fie ABCD un trapez isoscel (AB║CD), cu diagonalele perpendiculare. Notăm AC∩BD={O}, iar 

cu E și F mijloacele laturilor neparalele. Știind că EF=8cm, iar perimetrul trapezului este 40 cm. Aflați: 

      a) perimetrul ∆EOF 

      b) înălțimea trapezului 

      c) aria trapezului 

 

  2. În triunghiul isoscel ABC fie un punct M pe baza [BC], diferit de mijlocul său. Perpendiculara în 

M pe BC intersectează pe AB în M și pe AC în P. 

      a) Demonstrați că ∆ANP este isoscel  

      b) Știind că A∆BPC=50cm² și BC=PM, aflați distanța de la P la BC 

 

  3. Se dă paralelogramul ABCD cu AB=2CD. Se cer: 

      a) să se demonstreze că bisectoarele ˂DAB și ˂CBA se intersectează într-un punct EϵDC 

      b) dacă bisectoarea ˂ADC intersectează pe AB în F, demonstrează că AFED este romb 

      c) dacă DF∩AE={M}, CF∩BE={N}, demonstrează că MFNE este dreptunghi 

 

  4. Fie ABCD un patrulater convex în care ∆ABC, ∆DBC și ∆ADC cu arii egale. 

      a) Să se arate că ABCD este paralelogram. 

      b) Dacă ∆ABC și ∆DBC au și perimetre egale, atunci ABCD este un dreptunghi. 

 

  5. Fie ABCD un paralelogram în care AD_|_BD, AD=6cm, M mijlocul lui (CD), N mijlocul lui (AB), 

AM∩BD={E} și CN∩BD={F}. Dacă EF=6cm, aflați aria paralelogramului ABCD. 

 

  6. Se dă un triunghi dreptunghic ABC cu m(˂A)=90° si m(˂C)=30°. Bisectoarea unghiului B 

intersectează latura [AC] în punctul D. Fie M mijlocul laturii [BC] și E simetricul punctului D față de 

punctul M. Arătați că: 

      a) BDCE este romb 

      b) AC=3AD  
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      c) AM_|_CE 

 

  7. Considerăm trapezul ABCD cu baza mare AD. Bisectoarele exterioare ale unghiurilor A și B se 

intersectează în punctul P, iar bisectoarele exterioare ale unghiurilor C și D se intersectează în Q. Să 

se demonstreze că lungimea segmentului PQ este egală cu semiperimetrul trapezului. 

 

  8. Fie ABCD un trapez isoscel cu bazele AB=4cm si CD=2cm. Să se determine lungimile laturilor 

neparalele ale trapezului, știind că există un punct M în trapez cu proprietatea că distanțele de la M la 

laturile trapezului sunt direct proporționale, respective cu lungimile laturilor. 

 

  9. În trapezul dreptunghic ABCD cu AB║CD și m(˂ADC)= 90°, lungimile laturilor [AB], [AD], 

[DC] sunt proporționale cu numerele 1,2 si 3. Știind că A∆MBC,unde M este mijlocul lui [AD], este 

egală cu 16cm². Se cere: 

      a) lungimile laturilor [AB], [AD] si [DC] 

      b) m(˂DCB) 

 

  10. Fie ABCD un pătrat. În exteriorul său se construiesc triunghiurile echilaterale AMB și BNC. 

      a) Să se arate că ∆CMN este isoscel. 

      b) Să se arate că MN_|_CN. 
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Test de evaluare – Elemente de geometrie – clasa a X-a 

prof. Vlad Copil  

 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 

 

Nr. 1 (6 x 1,5p + 1p of.)  

1. Se consideră punctele ( ) ( ) ( )3,3 , 1, 1 , 3,4A B C− − .  

a) Calculaţi lungimea medianei din C a triunghiului ABC.  

b) Determinaţi ecuaţia paralelei prin A la dreapta BC.  

c) Calculaţi aria triunghiului ABC. 

d) Determinaţi ecuaţiile înălţimilor din B şi C ale triunghiului ABC, apoi determinaţi coordonatele 

punctului H, ortocentrul triunghiului ABC. 

2. Fie dreptele ( )1 : 2 1 0d mx m y+ + − =  şi ( )2 : 2 4 8 0d m x my+ + − = , unde  \ 2,0m −  . 

Determinaţi m  astfel încât dreptele să fie paralele.  

3. Se consideră punctul ( )3,4A  şi dreapta ( ) ( ): 3 2 3 1 0d m x m y m+ − − + − = , unde \{ 3, 2}m − . 

Determinaţi , 0m m   pentru care distanţa de la A la dreapta d este egală cu 10 . 

 

Nr. 2 (6 x 1,5p + 1p of.) 

1. Se consideră punctele ( ) ( ) ( )1,3 , 1, 1 , 4, 3A B C− − − .  

a) Calculaţi lungimea medianei din C a triunghiului ABC.  

b) Determinaţi ecuaţia paralelei prin A la dreapta BC.  

c) Calculaţi aria triunghiului ABC. 

d) Determinaţi ecuaţiile înălţimilor din B şi C ale triunghiului ABC, apoi determinaţi coordonatele 

punctului H, ortocentrul triunghiului ABC. 

2. Fie dreptele 1 : ( 2) 1 0d m x my+ + − =  şi ( )2 : 4 2 8 0d mx m y+ + − =  unde  \ 2,0m − . 

Determinaţi m  astfel încât dreptele să fie paralele. 

3. Se consideră punctul ( )4,3A  şi dreapta ( ) ( ): 2 3 3 1 0d m x m y m− − + − + = , unde \{ 3, 2}m − . 

Determinaţi , 0m m   pentru care distanţa de la A la dreapta d este egală cu 10 . 
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Probă de evaluare sumativă la limba și literatura română la clasa a IV-a 

prof.înv.primar Corneci Adela 

 Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște 

 

Citește textul:  

           La marginea orașului mic, mititel, se afla o curte în paragină și, în curte, o casă veche. Acolo 

stătea Pippi Șosețica. Pippi avea nouă ani și locuia singură. Nu avea nici mamă, nici tată. Dar asta nu 

era rău deloc, căci astfel nimeni n-o zorea la culcare tocmai când se distra pe cinste. Pippi avusese, 

cândva, un tată pe care îl iubise foarte mult. Și avusese, de bună seamă, și o mamă, dar trecuse atâta 

amar de vreme de atunci, că nu și-o putea aminti defel. Fata spunea că mama era acum în ceruri și o 

privea printr-o bortă de nori. Pippi îi făcea de multe ori cu mâna și-i spunea: 

Nu-ți face griji! Mă descurc eu! 

       Dar pe tata nu-l uitase Pippi. Fusese căpitan pe-o corabie și navigase pe mări, iar Pippi călătorise 

cu el până când fusese aruncat peste bord de o furtună și dispăruse fără urmă în valuri. Însă Pippi era 

cât se poate de sigură că avea să se întoarcă într-o bună zi. Era convinsă că plutise pe ape până la malul 

unei insule locuite de oameni cu pielea ca abanosul, unde ajunsese rege. 

 Mama-i înger și tata e rege! N-are nimeni așa părinți! obișnuia Pippi să se laude. 

       Lângă curtea ei erau o altă curte și o altă casă. În casa aceea locuiau o mamă, un tată și doi copii 

drăguți: un băiat, Tommy, și o fetiță, Annika. Erau doi copii tare cuminți și ascultători. Tommy nu-și 

rodea niciodată unghiile și  făcea întotdeauna ce zicea mama. Annika nu se lua la ceartă când nu i se 

făcea pe plac și arăta întotdeauna îngrijit în rochițele ei de bumbac bine călcate, pe care era mereu 

atentă să nu le murdărească. Tommy și Annika se jucau frumos împreună, în grădină, dar își doriseră 

de multe ori să aibă un prieten de  joacă. Pe vremea când Pippi călătorea pe mări cu tatăl ei, obișnuia 

să se uite printre  ulucile gardului și să ofteze: 

Ce păcat că nu stă nimeni acolo! Ce bine ar fi să se mute cineva care are copii! 

      În acea după-amiază frumoasă de vară, când s-au întâlnit prima dată, stăteau ei așa și se tot gândeau 

ce să facă, dar nu le venea nicio idee. Deodată poarta casei vecine se deschise și se ivi o fetiță. Cea mai 

ciudată fetiță pe care o văzuseră vreodată! Era chiar Pippi Șosețica, care pornise în plimbarea de 

dimineață. Și Pippi arăta cam așa: un păr roșu ca morcovul, în două codițe împletite strâns, ce stăteau 

ridicate ca două bețe, un nas ca un cartofior, plin de pistrui, o gură până la urechi și dinți albi și frumoși. 

Rochița ei era de-a dreptul curioasă. Pippi și-o cususe singură. Voise să-și facă o rochie albastră, dar 

nu-i  ajunsese stofa, așa că o peticise pe ici, pe colo, cu bucăți de material roșu. Picioarele lungi și 
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subțirele erau încălțate cu ciorapi lungi, unul maro și unul negru, și cu o pereche de pantofi de două 

ori mai lungi decât tălpile lui Pippi. 

      Pippi mergea pe stradă cu un picior pe trotuar și unul în șanț. Apoi mergea de-a-ndărătelea, ca 

racul, ca să nu mai trebuiască să se întoarcă, vezi bine! Când ajunse în dreptul casei, se opri. Copiii se 

cercetară în tăcere. În cele din urmă, Tommy zise: 

      -  De ce mergi așa? 

      -  De ce merg așa? se miră Pippi. N-are voie omul să meargă cum poftește?  Doar trăim într-o țară 

liberă, nu? Și, dacă vrei să știi, în Egipt toată lumea merge așa și nu i se pare nimănui ceva curios.  

       -  De unde știi? întrebă Tommy. Ce, ai fost în Egipt? 

       -  Dac-am fost în Egipt? Ba bine că nu! Am fost peste tot în lume și-am văzut chestii mai ciudate 

decât oameni care merg de-a-ndărătelea! Mă-ntreb ce-ai fi zis dacă mă vedeai mergând în mâini, ca-n 

Indochina. 

       - Minți de-ngheață apele! zise Tommy. 

      Pippi stătu un pic pe gânduri. Îhî, ai dreptate, mint, spuse fetița cu tristețe în glas. E urât să minți! 

zise Annika, care abia acum îndrăznise să deschidă gura. Da, e foarte urât să minți, întări Pippi,  încă 

și mai posomorâtă.  Dar mai uit și eu din când în când, ce  să fac… Nu poți să te aștepți să spună mereu 

adevărul un copil c-un înger drept mamă, un rege drept tată și care a călătorit pe mări toată viața. Și, 

dacă vrei să știți, în Congo nu spune nimeni adevărul. Nici măcar un singur om! Toată lumea minte 

cât e ziua de lungă. Se apucă pe la șapte dimineața și o țin așa până la apusul soarelui. Așa că, dacă se-

ntâmplă să mai mint, să mă iertați, e din cauză c-am stat mult în Congo. Ia ziceți, ne-mprietenim sau 

nu? 

     Tommy și Annika fură întru totul de acord, așa că porniră împreună spre casa noii lor prietene, 

Pippi Șosețica. 

                                                                                ( Pippi Șosețica, după Astrid Lindgren) 

1. Completează enunțurile cu informații din text: 

Personajele textului sunt: ………………………………………………………. 

Pippi Șosețica locuia la …………………………………………. 

Tatăl ei fusese  ……………………………………….……………. 

Tommy și Annika își doriseră …………………………………………………….. 

 Pippi era o fetiță ……………….………..      Ea  îi spunea mamei ………………………………… 

 Pe vremea când trăia tatăl ei, Pippi ……………………………………………………… 

 Rochița fetiței arăta ciudat  pentru că ……………………………………………. 

 Fetița se întristează atunci când …………………………………………… 
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2. Scrie ideile principale corespunzătoare fragmentelor marcate. 

1)……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………….. 

3) 

………………………………………………………………………………………………………… 

4)  Pippi le spune copiilor multe lucruri neadevărate. 

5)……………………………………………………………………………………………………. 

3. Scrie 3 idei secundare corespunzătoare fragmentului al patrulea. 

 

4. a. Subliniază adjectivele din enunțul: 

       Picioarele lungi și subțirele erau încălțate cu ciorapi lungi, unul maro și unul negru, și cu o pereche 

de pantofi de două ori mai lungi decât tălpile lui Pippi. 

b. Completează tabelul următor cu adjectivele identificate la punctul a. 

 gen feminin gen masculin gen neutru 

număr singular  

 

 

  

număr plural  

 

 

 

  

 

c.Scrie adjective potrivite pentru: 

       ” minte de îngheață apele”- ……………………….. 

       ”nu se lua la ceartă când nu i se făcea pe plac” - ………………….. 

        ”- Nu-ți face griji! Mă descurc eu!”- ……………………… 

 

5. Redactează un text în care să o prezinți pe Pippi Șosețica, pe baza următorului plan: 

 

Cine este ? Unde locuiește? 

Ce însușiri fizice are ? Cum se îmbracă? 

Ce însușiri morale și sufletești are? 

Cum se comportă? De ce crezi că se comportă așa? 
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Cu cine se împrietenește? 

Ai vrea să fii prieten/ prietenă cu Pippi? De ce? ( Argumentează scriind ce anume apreciezi la ea, ce 

te învață etc.). 
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Probă de evaluare sumativă la matematică la clasa a IV-a 

 

prof.înv.primar Banu Gabriela 

 Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște 

1. a. Scrie cu cifre numerele : 

 

         două sute șaizeci și șapte de mii cinci sute patruzeci și nouă- ………….……………….. 

         patru sute de mii paisprezece-…………………….….. 

         nouăzeci și trei de mii cinci sute opt…………………..…….. 

 

          b. Scrie numărul care are: 

 - 6 zeci de mii , 4 sute de mii, 5 zeci , 7 unități, 0 unități de mii, 9 sute- 

………………………………… 

-  cifra unităților de mii 8, cifra zecilor 7, cifra sutelor 8, cifra zecilor de mii 4, cifra unităților 2 

………………. 

- clasa miilor formată din 3 cifre consecutive, iar clasa unităților are cifre identice. 

 

          c. Scrie cu litere numerele: 

 

    72 

021………………………………………………………………………………………………….. 

283124……………………………………………………………………………………….. 

1 000 000……………………………………………………………………………………… 

 

2.Descoperă regula și completează fiecare șir cu încă 3 numere : 

 

a. 234 995, 234 997,  234 999, …………………………………………………………. 

b. 345 030, 345 020,  345 010 ………………………………………………………….. 

c. 486 200, 486 100,  486 000………………………………………………………….. 

 

 

3.Se dau numerele: 

253 456,      25 346,     235 655,     23  553,    352 005,  153 443,   52 346,   235 604,  135 453  
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a. Ordonează crescător numrele pare: 

……………………………………………………………………………………………. 

b. Ordonează descrescător numerele impare: 

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

c. Ordonează crescător numerele aflate între 130 000 și 250 000. 

…………………………………………………………………………………. 

      

4.a. Compară numerele:  

 

823 456    83 546 107 098               108709              964  072         964 

027 

 

b.  Completează cifrele lipsă pentru a întregi numerele de 4 cifre,  astfel încât să fie 

adevărate relațiile: 

              ...95  386 < 543  023                  726  ...54  > 7...7 629                 29  …6.... =  29  

….67  

 

c. Scrie : 

– cel mai mic număr de 5 cifre diferite       ……………………………………… 

- cel  mai mare număr par de 6 cifre  ………………… 

- cel mai mic  număr impar de ordinul sutelor de mii scris cu cifre diferite 

…………………………… 

 

5. Completează tabelul cu numerele corespunzătoare : 

Numărul Rotunjire la sute Rotunjire la  

unități de mii 

Rotunjire la  zeci 

de mii 

Rotunjire la  zeci 

de mii 

46 529  

 

 

 

 

  

503 876  
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6.   a )  Scrie cu cifre arabe:    CDLVI-   …………    MXXVI-   ………         CMXLIX -  

………… 

 

                 b)   Scrie cu cifre romane numerele: 

 

428 - …………………                      1 250 -……………………… 3768 - 

…………………… 

 

 

            c)       

 

 

 

  

 Ordonează cronologic anii de finalizare a clădirilor, în cifre romane.( crescător)  

 

 ……………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

 

 

 

324 014  
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Probă de evaluare sumativă la limba și literatura română – clasa a IV-a  

 

prof. înv. primar Gogescu Alina 

Școala Gimnazială „CORESI”, Târgoviște 

 

 Citește textul: 

Chiar azi dimineață Garrone ne dădu o dovadă de inima lui cea bună. Ajunsesem cam 

târziu la școală, fiindcă mă oprise profesoara de clasa I, ca să mă întrebe la ce oră ar putea să vină la 

noi, acasă. 

Profesorul nu venise încă și trei sau patru băieți necăjeau pe bietul Crossi, băiatul cu părul 

roșu și cu mâna legată de gât, a cărui mamă e precupeață. Îl loveau cu liniile, îi azvârleau coji de 

castane în ochi și îi ziceau mereu: 

       — Ciungule, slutule!  

       Unii îl imitau, în bătaie de joc, cum își ținea mâna legată de gât. Sărmanul băiat stătea singur 

în fundul clasei și nu zicea nimic, însă se uita când la unul, când la altul, parcă i-ar fi rugat, să-l lase în 

pace. Dimpotrivă ei se îndârjiră și mai tare. Atunci Crossi începu să se roșească și să tremure de necaz, 

dar tot răbda. Deodată, răutăciosul Franti se sui pe o bancă și imită pe mama lui Crossi, cum își poartă 

coșurile cu zarzavaturi în mâini, când vine la poarta scolii, ca să aștepte pe fiul său. 

       Mulți băieți începură să râdă cu hohote. Crossi își pierdu cumpătul. Apucă o călimară și o 

azvârli din toate puterile în capul lui Franti. 

       Franti își plecă repede capul, iar călimara lovi în piept pe profesorul care tocmai intra în 

clasă. Toți școlarii alergară speriați pe la locurile lor. Profesorul îngălbeni și urcându-se la 

catedră îi întrebă supărat: 

       — Cine a azvârlit?  

      Nimeni nu răspunse. Profesorul întrebă iarăși, ridicând glasul:  

        — Răspundeți, cine? 

       Atunci lui Garrone făcându-i-se milă de bietul Crossi, se sculă repede și zise hotărât: "Eu!". 

Profesorul se uită la el, se uită și la ceilalți școlari, pe care îi văzu că stăteau mirați și zise cu glasul 

potolit: 

       — Nu este adevărat! Vinovatul n-o să fie pedepsit, să se ridice! 

       Crossi se sculă și zise înecat de plâns: 

       — Mă băteau și mă batjocoreau. De necaz mi-am ieșit din fire și am azvârlit cu călimara! 

       — Șezi, zise profesorul. Să se scoale cei care l-au întărâtat. 
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       Patru elevi se sculară în picioare, plecându-și capul. 

       — Ați necăjit, le zise profesorul, pe un coleg care nu vă făcea nimic, ați batjocorit un copil 

necăjit, ați bătut pe un neputincios, care nu este în stare să se apere. Ați făcut una din faptele cele mai 

mișelești, care pot mânji o ființă omenească! Sunteți niște nemernici!  

        Apoi coborî printre bănci, luă de bărbie pe Garrone, care stătea cu capul în jos și se uită drept în 

ochii lui, zicându-i: 

       — Tu ești un suflet bun!                 

( fragment din Cuore, inimă de copil, de Edmondo De Amicis) 

Vocabular: 

precupeață- vânzător, în piețe sau pe străzile orașului, de zarzavaturi, legume  

ciung-  lipsit de o mână, infirm 

slut- foarte urât, dizgrațios 

fapte mișelești- fapte demne de lașitate 

a-și pierde cumpătul- a-și pierde răbdarea 

 

1. Formulează răspunsuri la întrebări: 

a) Ce i-au făcut lui Crossi colegii lui? 

b) Când a reacționat Crossi la umilințele colegilor? 

c) Cine și-a asumat vina aruncării călimarei cu cerneală? 

d) De ce profesorul nu l-a pedepsit pe Crossi? 

e) Ce părere ai în legătură cu reacția lui Crossi la umilințele îndurate din partea colegilor săi? 

Argumentează. 

    2. Redactează un text de minim 9 rânduri în care să prezinți opinia ta în legătură cu caracterul 

lui  Garrone. Prezintă cel puțin trei argumente care să îți susțină opinia.  

   3. Completează tabelul cu verbele din enunțurile îngroșate (din textul dat). 

        Verb             Persoana          Număr              Timp 

    

    

    

    

https://ro.wikisource.org/wiki/Fi%C8%99ier:Cuore_-_pic_3.png


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  858  
 

    

    

    

 4. a) Transformă enunțul următor, trecând verbele la persoana I, păstrând timpul și numărul: 

 Când a ajuns în clasă, s-a supărat pe colegii care l-au batjocorit. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 b) Transformă enunțul de mai sus, trecând verbele la timpul prezent. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 c) Scrie un enunț în care să ai două verbe la timpul viitor, persoana a II-a , numărul plural  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. a. Scrie câte o propoziție cu ortogramele: n-ai, i-ar, i-au 

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

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

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

b. Scrie câte un enunț cu perechile de ortograme:  m-ai / mai   ,     cel/ ce-l ,    c-aș / caș 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Formarea competențelor- disciplina istorie 

 

Prof. Ciuperceanu Maria-Magdalena  

Școala Gimnazială Andrășești, județul Ialomița  
 

Competențe matematice- clasa a V-a  

Activități de invățare:  

- Transformarea numerelor arabe în numere romane  

- Identificarea unităților de măsurare a timpului istoric din diverse surse  

- Clasificarea cronologică a unităților de măsurare a timpului istoric  

- Corelarea unităților de măsurare a timpului istoric cu evenimente /procese istorice  

Exemple:  

1. Corelați numerele arabe din coloana A cu cele romane din coloana B  

A. B.  

1. 17 a. V Î.HR  

2. 14 b. XVII  

3. 5 Î.HR c. XIV  

2. Ghici ghicitoare: Are 12 luni, știm bine, Cu doar 10 ani în spate,  

Este........ care vine. E....... care poate.  

Bătrânel și gârbovit, 1000 de ani, el are,  

Ani, 100 a împlinit, E........ mi se pare!  

Dar e ....... cel mare!
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3. Plasați pe o axă cronologică epocile istorice : 

 

 

TEMĂ  

 

Decebal desăvârşeşte unificarea întregului areal geto-dac, proces iniţiat ca urmare a politicii ofensive duse 

de romani, el stăpânind Transilvania până la Tisa Superioară, Banatul, Oltenia, Muntenia, sudul şi vestul 

Moldovei. În timpul domniei sale, statul atinge un înalt nivel de dezvoltare şi devine o forţă militară în 

zonă. Mult mai puţin întins, acesta este mai bine organizat, Dio Cassius aminteşte pe Vezina, mâna dreaptă 

a regelui (probabil mare preot şi vice-rege), şi Diegis, trimis să încheie tratativele de pace cu împăratul 

roman Domiţian. Criton vorbeşte despre o nouă instituţie, cea a prefecţilor, pe care Decebal îi numeşte în 

fruntea cetăţilor şi ca supraveghetori ai domeniului agricol. La nivel central, regele se putea baza pe un 

consiliu, constituit din membrii familie regale (cazul lui Diegis, fratele lui Decebal) şi nobilime, precum şi 

pe o cancelarie care emitea documente şi trimitea solii. Pe plan militar, este dezvoltată armata, înzestrată 

cu maşini de război, cele mai multe primite de la romani, pe baza tratatului de pace încheiat în anul 89, şi 

fortifică, cu ajutorul unor meşteri romani, cetăţile Daciei. Statul a fost desfiinţat de romani care l-au 

transformat în provincie a Imperiului[.  

 

Răspundeți următoarelor cerințe:  

 

1. Identificați evenimentul datat în textul de mai sus.  

2. Precizați secolul și mileniul pentru evenimentul identificat.
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Test de evaluare sumativă la limba și literatura română-Clasa a IV-a 

 

Profesor învățământ primar Cobianu Cristna 

Școala Gimanazială Coresi Targoviște 

Citește textul:  
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    ( Mihaela Dragomir, articolul”Muzeul copilăriei”, în revista Copilăria mea, nr.6/2016) 

 

 

1. Completează spațiile punctate cu informații din text: 

     Textul …………………………………….este un …………….………………….…, publicat în 

revista ………………..………………...  Autorul este …………………………………………. Tema 

articolului este  ……………………………………….  Autoarea face la început o prezentare  

generală a ………………………, apoi ne prezintă, pe rând, fiecare ………………………….   

2. Scrie ( direct) răspunsul la întrebări: 

a. Care este numele muzeului prezentat?   

b. Ce obiecte se pot vedea în muzeu?   

c. În câte limbi poate fi citită informația?  

d. Câte încăperi are muzeul virtual?  

3.  Adevărat sau fals: 

a.  Muzeul Copilăriei poate fi vizitat în interiorul Muzeului Țăranului Român.  ……. 
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b. Informațiile din articol nu sunt adevărate.                   ……… 

c. Imaginile din articol au rolul de a transmite, la rândul lor informații.      ……………… 

4. Răspunde și argumentează: 

            a. Imaginile din articol ar putea să lipsească? Motivează. (  care e scopul lor). 

            b. Crezi că acest articol și-a atins scopul în cazul tău? Motivează.  

5.Câte fragmente informative are acest text nonliterar?  Scrie ideile lor sub formă de titluri. 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Scrie o carte poștală adresată prietenului tău, trimisă din București , unde te afli pentru a 

vizita Muzeul Țăranului Român. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  864  
 

7. Scrie un text de 7-10 enunțuri în care să prezinți un muzeu vizitat de tine. ( Fă o prezentare 

generală, localitatea unde se află, prezintă încăperile, exponatele, scopul lor, părerile/ impresiile 

tale).  

  Dă-i un titlu potrivit! 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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TEST DE EVALUARE  

Lăzărescu  Cristina Mariana 

Școala  Gimnazială  Răchita 

Cls a II-a 

ADUNAREA ȘI SCADEREA CU TRECERE PESTE ORDINUL UNITATILOR 

1. Calculaţi: 

a) 234+ 456=                           b)  287+ 110=                   c) 127+ 563 – 425= 

670 – 528=                                890- 371=                        216+ 402-106 = 

2. Află: a) numărul cu 254 mai mare decât 117; 

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

                b)numărul cu 339 mai mic decât 441; 

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

           c)cu cât este mai mare 613 decât  404; 

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

            3. Aflaţi numărul necunoscut. 

                     a - 407 = 237                   b)  a +  255  = 764                                c) 591-  a =  442 

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

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

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

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

4. Se dau numerele: 245, 612,  127 şi 320. Calculaţi: 

a) Suma dintre numerele impare: ..................................................................... 

b) Diferenţa dintre numerele pare: ................................................................... 

c) Suma dintre predecesorul si succesorul primului numar din şir: 

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

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

5. Să se afle numerele a, b şi c, ştiind că:  a+b+c= 743 

                                                               a+b= 422 

                                                               b+c= 529 

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

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

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

...................................................... 
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6. La o fermă sunt 124 de curci, iar găini cu 347 mai multe. Câte păsări sunt la fermă în 

total? 

 

Test de evaluare 

Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin în concentrul 100-1000 

Obiective: 

• Să efectueze adunări cu trecere peste ordinul U 

•  Să efectueze scăderi cu împrumut la ordinul Z 

• Să afle valoarea numărului necunoscut, aplicând algoritmul de calcul, 

• Să recunoască terminologia specifică matematicii; 

• Să identifice şi aplice algoritmul de rezolvare a unei probleme; 

 

Descriptori de performanţă: 

  calific. 

item 

 

          Suficient 

  

             Bine 

 

         Foarte bine 

 

   I 1 

 

Rezolvă corect 2 operaţii 

 

Rezolvă corect 4 operaţii 

 

Rezolvă corect 6 operaţii 

 

   I 2 

 

Calculează corect un ex. 

 

Calculează  corect două  ex. 

 

Calculează  corect trei ex. 

 

  I 3 

 

Află corect un nr. 

necunoscut 

  

Află corect două nr.necunoscute 

 

Află corect trei nr. necunoscute 

 

  I 4 

 

Rezolvă corect o cerinţă 

  

Rezolvă corect două cerinţe 

 

Rezolvă corect trei cerinţe 

 

 I 5 

 

Află valoarea unui număr 

 

Află valoarea a două numere 

 

Află valoarea a trei numere  

 

I 6 

 

Scrie corect o întrebare sau 

un exerciţiu 

 

Scrie corect o întrebare şi un 

exerciţiu 

 

Scrie corect două întrebări şi 

două exerciţii 
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FIȘA DE LUCRU 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a XI-a 

ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE. ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI, CAMIL PETRESCU 

CARACTERIZAREA ELEI GHEORGHIDIU 

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE 

 

Monenci Alina Maria 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Oradea 

 

     Elevii își aleg una dintre cele șase pălării (pălăria albă, pălăria neagră, pălăria roșie, pălăria galbenă, 

pălăria verde, pălăria albastră), potrivit cu ceea ce cred că ar reprezenta mai bine modul lor de gândire. 

Se formează șase grupe; în funcție de pălăria aleasă, fiecare grupă primește cerințe corespunzătoare 

unei culori: 

 

1. Pălăria albă: Prezentați informațiile știute despre personaj, referindu-vă la: 

- Portret – trăsături fizice; trăsături sufletești 

- Familie 

- Statut social 

2. Pălăria neagră: Ce norme a încălcat Ela și la ce riscuri s-a expus? Ce greșeli ale Elei credeți 

că au dus la destrămarea căsniciei acesteia? 

3. Pălăria galbenă: Precizați ce apreciați la acest personaj. Credeți că Ela este singura  vinovată 

de destrămarea cuplului? Justificați răspunsul. 

4. Pălăria verde: Cum ați fi reacționat voi în locul Elei în situația în care soțul ei îi cere să se 

despartă pe motiv că nu o găsește acasă când se întoarce de la Azuga? 

5. Pălăria roșie: Menționați ce aspecte/comportamente/fapte v-au impresionat/ce nu v-au plăcut 

la acest personaj. Argumentați-vă opinia. 

6. Pălăria albastră: Prezentați trăsăturile și mijloacele de caracterizare folosite pentru conturarea 

acestui personaj. 
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TEST 

Topală Cătălina  

Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău/ Școala Gimnazială P.H. Zangopol Buzău 

 

 

I. Treceţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la următoarele întrebări(24 pct): 

 

1. Anul retragerii aureliene a fost: 

                   a) 313;         b) 271;        c) 275. 

  

2. Primul stat centralizat al geto-dacilor a fost întemeiat de: 

a) Burebista             b) Decebal                    c) Traian 

 

3. Transformarea Daciei în provincie romană a avut loc în anul: 

a) 89                          b) 106                          c) 271 

 

4. Cel mai important izvor istoric scris privind cucerirea Transilvaniei este: 

a) Gesta Hungarorum         b) Diploma Cavalerilor Ioaniţi      c)  Alexiada 

 

5. Intemeierea Tarii Romanesti si a Moldovei a fost realizata in secolul al: 

a) XIII                  b) XIV                        c) XV 

 

6. Aristocratia in societatea geto-daca era reprezentata de: 

a) tarabostes          b) comati                c) pileati 

 

II. Transcrieţi pe foaia de teză termenii corespunzători textului lacunar folosind lista 

dată(21 pct): 

 

     Lista de termeni:   latină, 89, 106, Decebal, Burebista, Traian, slavă, dacii,  romană, Tapae, 

Sarmisegetusa 

 

         În anul 87 pe tronul Daciei a ajuns regele .......1.........., care în acelaşi an l-a învins pe 

generalul roman Cornelius Fuscus. În anul următor, Tetius Iulianus i-a învins pe daci la ......2......... 
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. Pacea încheiată în anul .......3........ îl recunoştea pe regele dac ca rege clientelar. În timpul 

împăratului .......4....... s-au purtat două războaie în urma cărora ……5……sunt învinşi, iar Dacia 

este transformată în provincie ..........6......... . Procesul de romanizare a constat în adoptarea limbii 

........7....... rezultând o populaţie daco-romană. 

 

 

III. Realizaţi corespondenţa dintre termenii din coloana A cu termenii din coloana B 

înscriindu-le în 4 coloane (15pct): 

                             A                                                    B 

1.Transilvania                    a) Voievodatul lui Seneslau; b) Voievodatul lui Gelu; c) 

formatiunea        

                  2.la S de Carpati                 lui Seslav, d) Cnezatul lui Ioan; e) Voievodatul lui Menumorut;  

                  3. Dobrogea                        f) jupanatul lui Dimitrie;  g) voievodatul lui Litovoi; h) 

formatiunea lui  

                  4.la E de Carpati                  Tatos; i)Tara Berladnicilor; j) Codrii Orheiului;  k) Banatul de 

Severin;  

                                                            l) Câmpul lui Dragos;  m) formatiunea lui Saccea;  n) 

Voievodatul lui Glad; 

 o) Tara Sipenitului. 

 

 

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos(30 pct): 

     „În timpul campaniei maghiarilor spre est începută în secolul al IX-lea, armatele regelui 

Arpad au întâlnit voievodatele lui Menumorut în zona Biharea, lui Gelu în centrul Transilvaniei 

şi al lui Glad în zona Banatului. În urma confruntărilor cu aceştia, armatele maghiare au ieşit 

învingătoare.  

În perioada imediat următoare, ungurii au organizat Transilvania după modelul statelor 

apusene, forma de stat rămânând voievodatul: au organizat comitate, scaune şi districte, au 

oficializat religia catolică şi au introdus legi care îi scoteau pe români în afara naţiunilor 

privilegiate.  

După cucerirea Ungariei de către otomani, în anul 1541 Transilvania devine principat 

autonom sub suzeranitate otomană.   ” 

(despre cucerirea Transilvaniei) 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  870  
 

Pornind de la text, răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Numiţi trei conducători din Transilvania. 

2. Transcrieţi două consecinţe ale ocupării Transilvaniei. 

3. Precizaţi perioada în care a avut loc ocuparea Transilvaniei de către maghiari. 

4. Enumeraţi naţiunile privilegiate din Transilvania.. 

5. Prezentaţi formarea statului medieval Țara Românească 

 

 

10 puncte din oficiu 

timp de lucru 50 minute 
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                                                                        Barem de corectare 

 

 

Subiect Raspunsuri corecte punctaj 

I 

 

1) c;    2) a;    3) b;     4)a    5) b;  6) c; 6 x 4pct = 24 pct 

II 1) Decebal; 2) Tapae; 3) 89;  4) Traian; 5)dacii; 6) romană; 7) 

latină 

7 x 3 pct= 21 pct 

III 1.Transilvania  b) Voievodatul lui Gelu, e) Voievodatul lui 

Menumorut,  

                                n) Voievodatul lui Glad 

 

2. la S de Carpati a) Voievodatul lui Seneslau, d) Cnezatul lui 

Ioan  

g) voievodatul lui Litovoi k) Banatul de Severin 

 

3. Dobrogea c) formatiunea lui Seslav, f) jupanatul lui Dimitrie  

h) formatiunea lui Tatos m) formatiunea  lui Sacea   

 

 4 la E de Carpati  i)Tara Berladnicilor, j) Codrii Orheiului; l) 

Câmpul lui Dragos;   o) Tara Sipenitului                                                                      

15x 1pct =  15 

pct 

 

IV 1)  Menumorut, Gelu şi Glad 1 x 3pct =  3 pct 

 

          2) se acceptă oricare din răspunsurile corecte 

                   - a organizat Transilvania după modelul statelor 

apusene 

                   - au organizat comitate, scaune şi districte 

                   - au introdus legi care îi scoteau pe români în afara 

naţiunilor privilegiate. 

 

2 x 3 pct = 6pct 

 

3) sec. XI-XIII 1 x 3pct = 3pct 

4) maghiari, saşi, secui 3 x 2 pct =6 pct 
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5) Transilvania a trecut de la voievodat la Principat autonom 

sub suzeranitate maghiară   

3pct 

 

6) – pentru respectarea încadrării în numărul de 4-5 rânduri                                                       

                - pentru precizarea numelor conducătorilor 

formaţiunilor politice                                          

                 - pentru precizarea numelui zonei pe care o 

reprezentau                                                       

                 - pentru indicarea unui izvor istoric scris          

2pct 

3pct 

2pct 

2pct 

Oficiu  10pct 

TOTAL  100pct 

 

* nota se obţine prin împărţirea punctajului total la 10, după care se face rotunjirea 
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LINIA - ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC 

Fișă de lucru - clasa a V a 

 

prof. Coteţiu Diana           

Şcoala Gimnazială „I.Al.Brătescu-Voineşti”, Târgovişte 

 

 

 1. Enumeră elementele de limbaj plastic învățate:                                   

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 2. Cum definești linia în arta plastică?                                                 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3. Ce fel de linii cunoști? Denumește cel puțin 5 tipuri de linii  și reprezintă-le grafic.  

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          4. Care este pictorul care a folosit în mod special linia plastică ca mod de exprimare artistică? 

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        5. Realizează o compozitie abstractă, folosind linia ca element de limbaj plastic,  redând 

expresivitatea acesteia. Da-i un titlu trăznit. Apoi, împărtășește cu 

colegul de bancă viziunea ta despre arta 

abstractă.  
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Fișă de lucru - clasa a II-a  

Toamna  

                                     de Octavian Goga 

Prof. înv primar Florea Georgiana-Livia 

Școala Gimnazială ”Federico Garcia Lorca”, sector 3 București 

 

1. Completează frunzele cu fenomene meteorologice specifice toamnei! Colorează frunzele 

corespunzător! 

 

 

 

 

 

 

2. Formulează întrebări potrivite răspunsurilor: 

 

a) Ce ___________________________________________________ 

Bruma a acoperit grădina. 

b) Cine___________________________________________________ 

Vântul a smuls șindrila de pe casă. 

c) Ce fel de _______________________________________________ 

Norii suri acoperă cerul plumburiu. 

 

 

3. Rezolvă problema: 

   Pe  cărare în pădure, 

   Umblă ursul după mure. 

   A găsit vreo 49  

   Și-a mâncat cam 22. 

   Diferența  calculați, 

   Câte i-au rămas, aflați!  
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4. Transcrie strofa care ți-a plăcut cel mai mult. În chenarul alăturat realizează un desen care să 

ilustreze versurile scrise! 

------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------

---- 

------------------------------------------------------------

--- 

--------------------------------------------------------------- 
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Fișă clasa a II-a 

MEM _ Recapitulare 

Prof. Înv Primar Florea Georgiana-Livia 

Școala Gimnazială ”Federico Garcia Lorca”, sector 3 București 

 

1. Calculează: 

10 : 2 = 36 : 4 = 0 : 6 = 36 : 6 = 

27 : 9 = 16 : 4 = 90 : 9 = 8 : 8 = 

45 : 5 = 42 : 7 = 90 : 10 = 3 : 3 = 

40 : 8 = 24 : 3 = 18 : 6 = 72 : 8 = 

 

  

2. Determină numărul necunoscut: 

35 : a = 5 b x 9 = 72 7 x c = 35 d x 10 = 8 x 5 

 

3. Află, scriind sub forma unui singur exercițiu: 

 

a) Suma dintre produsul și diferența numerelor 7 și 4. 

__________________________________________________ 

 

b) De câte ori este mai mare jumătatea numărului 16 decât sfertul aceluiași număr. 

___________________________________________________ 

 

 

4. Calculează și apoi completează cu A (adevărat) sau F (fals) : 

      9 + 3 x 6 = 56           10 x 8 – 3 = 77 
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        36 : 36 x 6 = 6             42 :1 : 7 – 6 : 6 = 0 

 

 

5. Scrie fracția corespunzătoare fiecărui desen: 

 
     

 

6. Rezolvă cu plan de întrebări: 

 Un atlas de zoologie are 214 pagini. Maria a studiat anul trecut 178 de pagini. Din numărul 

de pagini rămase, Maria intenționează să parcurgă un sfert săptămâna acesta, iar restul 

săptămâna viitoare. Câte pagini va mai avea de studiat săptămâna viitoare? 
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Test de evaluare 

Clasa a II-a CLR 

Prof. Înv primar Florea Georgiana Livia 

Școala Gimnaziala ”Federico Garcia Lorca”, sector 3 București 

 

1. Citește cu atenție textul: 

A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei 

fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui și-o aruncase 

asupra fetelor. Într-una din zile, ce-i vine împăratului, că 

numai întreabă pe fata cea mare: 

-Fata mea, cum mă iubești tu pe mine? 

-Cum să te iubesc, tată? Iaca eu te iubesc ca 

mierea, răspunse ea, după ce se gândi că ce lucru poate fi 

mai dulce pe lume. Atât o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi. 

-Să trăiești, fata mea! Să îmi facă Dumnezeu parte de tine. 

văduv=om căruia i-a murit soția     ( Sarea în bucate, după Petre 

Ispirescu) 

• Precizează: 

▪ Titlul textului________________________________ 

▪ Autorul_____________________________________ 

▪ Numărul de alineate__________ 

• Răspunde la următoarele întrebări: 

 

➢ Câte fete avea împăratul? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 

➢ Ce voia să afle împăratul? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 

➢ Cum îl iubea fiica cea mare pe împărat? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
__________________ 

• Desparte în silabe cuvintele subliniate din text: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

 

•  Transcrie a doua propoziție din text! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

 

2. Formulează o propoziție enunțiativă și una interogativă pentru imaginea alăturată: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Transcrie corect propozițiile: 

a) Alina și ioana au un coș cu ginde. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

b) zilele sunt din ce în ce mai friguroase 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 
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c) gina a loat un chilogram de mere. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

 

4. Formulează întrebarea potrivită fiecărui răspuns: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

Sunt elevă în clasa a doua. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

Sâmbătă plecăm în excursie la munte. 
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Evaluare finală 

MEM clasa a II-a 

Prof. Înv primar Florea Georgiana-Livia 

Școala Gimnaziala ”Federico Garcia Lorca”, sector 3 București 

Cofetăria Bombonica pregătește multe produse delicioase pentru marea petrecere de sfârșit de an 

școlar a elevilor de clasa a II-a, din școala noastră. Prăjiturile comandate pentru micii pofticioși au fost 

scrise în tabelul de mai jos: 

     

Prăjituri cu 

ciocolată 

145 

 

Fursecuri 

 

230 

Brioșe 

 

85 

Clătite 

 

124 

Torturi cu fructe 

 

50 

 

1. Câte prăjituri cu ciocolată și clătite au fost pregătite în total? 

a) 260 

b) 169 

c) 269 

d) 296 

 

2. Compară numărul  corespunzător fiecărei categorii de produse comandate, folosind semnele de relație: 

fursecuri  torturi cu fructe        brioșe  

 

3. Pentru care dintre prăjituri numărul scris în tabel are suma cifrelor 13? 

 

 

 

 

4. Unește fiecare tip de prăjitură cu schema corespunzătoare numărului său: 
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• Prăjituri cu ciocolată     Z0 

• Fursecuri      ZU 

• Brioșe       SZU 

• Clătite       SZ0 

• Torturi cu fructe     SZU 

5. Cu cât este mai mare numărul fursecurilor față de numărul clătitelor? 

 

 

 

 

6. Un cofetar a copt brioșele de la ora 9.00 până la ora 13.00. În câte ore au fost terminate brioșele? 

 

 

 

 

7. Din numărul total de brioșe, 4 bucăți nu au fost prea reușite și nu au fost duse la ambalare. 

Restul brioșelor au fost așezate în cutii identice a câte 9 spații fiecare. De câte cutii a fost nevoie 

pentru a fi ambalate brioșele bune? 

 

 

8. Pentru prepararea torturilor au fost aduse 7 pungi de făină a câte 2 kg fiecare, 4 cutii a câte 5 

kg de fructe fiecare și 3 pachete a câte 1 kg de zahăr fiecare. Află câte kilograme de ingrediente 

au fost aduse. 
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9. Prăjiturile cu ciocolată au început să fie așezate pe grupe astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Află prin adunare repetată de termeni egali, câte prăjituri cu ciocolată au fost așezate. Apoi află 

câte au mai rămas de așezat. 

 

 

Sfârșit! 
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Fiche LES PROFESSIONS 

Prof. Chirea Iulia Clemence 

  Liceul Teoretic Carol I Feteşti, Ialomiţa 

1. Associez chaque profession à une catégorie  professionnelle:  

1. Vendeur a. ouvrier 

2. Maroquinier b. justice 

3. Vigneron  c. agriculteur 

4. Caissier  d. fonctionnaire 

5. Juge  e. artisan 

6. Employé de ministère  f. employé 

7. Mécanicien  g. commerçant 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2.  Complétez en choisissant la solution correcte: 

a. Je travaille dans un supermarché. Je suis ...............................  

                                                                                                     (caissier - coiffeur - professeur) 

b. Elle est ............................... dans un restaurant.  

                                                                                                       (pilote - serveuse - boulangère) 

c. Il fait le meilleur pain de la ville. Il est ...............................  

                                                                                                 (charcutier - menuisier - boulanger) 

d. Le ............................. est passé. Il y a deux lettres pour toi.  

                                                                                                      (journaliste - écrivain - facteur) 

e. J’ai mal aux dents, je vais chez le ............................... 

                                                                                                    (médecin - dentiste - chirurgien) 

f. Vous pouvez acheter des huîtres chez un ...............................  
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                                                                                                      (boucher - épicier - poissonnier) 

g. Il est ............................... au Figaro.  

                                                                                                 (journaliste - fonctionnaire - acteur) 

3. Attribuez à chaque métier son objet significatif: 

1. L’infirmière ………………………… a. la mallette 

2. L’architecte …………………………….. b. le pinceau 

3. Le mécanicien ………………………….. c. la seringue 

4. Le pompier ……………………….. d. le plan 

5. L’agriculteur …………………………. e. l’échelle 

6. L’électricien ………………………. f. la clé anglaise 

7. Le peintre …………………….. g. l’ampoule 

8. Le représentant ……………………….. h. le tracteur 

9. Le facteur ………………………. i. l’éprouvette 

10. Le chimiste …………………………… j. le courrier 

 

4. Où travaillent - ils?  

 

1. Secrétaire  a. Usine 

2. Ouvrier  b. Boutique 

3. Vendeur  c. Hôpital 

4. Maçon  d. Étude 

5. Menuisier  e. Bureau 

6. Infirmière  f. Chantier 
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         1. Associez chaque profession à une catégorie  professionnelle:  

1 2 3 4 5 6 7 

g e c g b f a 

 

          2.  Complétez en choisissant la solution correcte: 

                a. caissier 

              b. serveuse 

              c. boulanger 

              d. facteur 

              e. dentist 

              f. poissonnier 

g. acteur 

3. Attribuez à chaque métier son objet significatif: 

1. c 

2. d 

3. f 

4. e 

5. h 

6. g 

7. b 

8. a 

9. j 

10. i 

 

4. Où travaillent - ils?  

1.  Secrétaire- e 

2.  Ouvrier- a 

3.  Vendeur- b 

4.  Maçon- f 

5.  Menuisier-f 

6.  Infirmière- c 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

Matematică și explorarea mediului 

Adunarea și scăderea nr. nat.100-1000 cu trecere peste ordin 

 

Prof. înv. primar: Filip Simona 

Școala Gimnazială Daia Română 

 

1. Calculează în scris: 

305+            968-          144+          795-          583+         850- 

188               629           546            346           257            476 

 

 

2. Compară: 

251+329           115+469                    741-480               115+129 

635-298            848-459                    415+297                969-689 

 

3. Află termenul necunoscut:  213+195+a= 695          b-448= 763-498 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

4. Află numărul cu 134 mai mic decât suma numerelor 215 și 397. 

                                      

                                      

                                      

                                      

 

5. Privește numerele de pe etichetă                                                                      și apoi află: 

 

a) suma numerelor impare;…………………………………………. 

b) diferența numerelor pare;  ……………………………………… 

c) numărul cu 29 mai mare decât numărul par format din cifre identice; 

357 888 498 409              
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………………………………………………………………………. 

d) numărul cu 168 mai mic decât numărul format din cifre impare consecutive. 

……………………………………………………………………….. 

 

6. La o librărie s-au adus 548 de caiete cu pătrățele și cu 196 mai puține caiete tip II. Câte caiete s-

au adus în total?  

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

   7.  Completează propozițiile cu termenii potriviți scriși în paranteză: 

Ploaia poate avea urmări negative asupra ...................., ........................ și ......................atunci 

când cantitatea de apă este foarte.................... sau când este însoțită de   .....................  . 

Seceta reprezintă lipsa ...................... pentru o perioadă lungă de timp. Oamenii pot reduce 

efectele secetei prin construirea unor instalații speciale numite sisteme de ....................... . 

Bruma se formează în nopțile reci de .............................. sau............................. Ea poate dăuna 

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

(furtuni, primăvara, animalelor, mare,  toamnă, irigații, plantelor, culturilor, oamenilor, 

precipitațiilor) 
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Matematică și explorarea mediului 

Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000 cu trecere peste ordin 

Influența negativă a ploii, a secetei și a brumei 

 

Competențe specifice 

  1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000; 

 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare 

și/sau grupare ori de câte ori este necesar; 

 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (suma, total, termenii unei sume, diferența, 

rest, descăzut, scăzător) în rezolvarea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele 

sau regularități din mediul apropiat; 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000  cu sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări schematice; 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ 

Compe- 

tența 
Itemul 

Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

1.4 
Rezolvă exerciții de adunare și 

scădere cu trecere peste ordin 

Elevul 

calculează 

corect în scris 

toate cele 6 

exerciții 

Elevul 

calculează 

corect în scris 4 

exerciții 

Elevul 

calculează 

corect în scris 

2 exerciții 

1.2 
Rezolvă exercițiile și compară 

rezultatele obținute 

Elevul 

calculează și 

compară corect  

toate cele 4 

exerciții 

Elevul 

calculează și 

compară corect  

2-3 exerciții 

Elevul 

calculează și 

compară corect  

1 exercițiu 

1.6  Află termenii necunoscuți 
Rezolvă corect 

cele 4 operații 

Rezolvă corect 

2-3 operații 

Rezolvă corect 

o operație 
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1.6 Află suma și diferența numerelor 
Rezolvă corect 

cele 2 operații 

Rezolvă corect 1 

operație, pune 

semnul specific 

terminologiei, 

dar greșește la 

calcul 

Rezolvă corect 

1 operație, dar 

nu pune 

semnul 

specific 

terminologiei 

1.4 

1.6 

Recunoașterea numerelor pare 

și impare și aflarea sumei și 

diferenței cerute 

Elevul rezolvă 

corect toate cele 

4 cerințe 

Elevul rezolvă 

corect 3 cerințe 

Elevul 

recunoaște nr. 

pare și impare, 

dar rezolvă 

corect doar 1 

cerință 

3.1 
Rezolvă problema cu două 

operații 

Rezolvă 

problema cu 

plan de 

rezolvare: 

întrebările, 

operațiile și 

răspunsul, 

corecte 

Rezolvă 

problema cu 

plan de 

rezolvare: 

întrebările, 

operațiile și 

răspunsul, 

parțial corecte 

Scrie o 

întrebare și o 

operație 

corectă 

5.2 
Identifică anumite fenomene din 

mediul apropiat 

Completează 

corect 10 

termeni 

Completează 

corect 7 termeni 

Completează 

corect 4 

termeni 

 

EVALUARE FINALĂ 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral și corect 6 – 7 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 4 – 5 itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral și corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial 

corect restul itemilor 
SUFICIENT 
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Greșeli frecvente 

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

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

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

Măsuri ameliorative 

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

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

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

Rezultate obținute 

 

 

 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele 

elevului 
I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 

Cfinal 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

Foarte bine Bine  Suficient  Insuficient 
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11.           

12.           

13.           

14.           

 

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5  I6 I7 Cfinal 

Calificativ 

FB         

B         

S         

I         

  

Observații: FB –     %  

  B –     %  

  S –     %  

   I –     % 
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O metodă pentru demonstrarea unor inegalități 

                                                   Prof. Mădălina Enache 

                                                Liceul Tehnologic ’’Virgil Madgearu”, Roșiorii de Vede 

 

    Metoda prezentată în cele ce urmează poate constitui un exemplu de aplicare a derivatei și a 

tangentei la graficul unei funcții în demonstrarea unor inegalități. 

Exemplul 1. 

    Fie a,b,c,d ∈ (0, ∞) astfel încât a+b+c+d=1. Demonstrați că : 

6(a3+b3+c3+d3)≥a2+b2+c2+d2+
1

8
. 

Soluție: 

Considerăm funcția    𝑓: (0,1) → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 6𝑥3 − 𝑥2. Funcția f este derivabilă pe (0,1) fiind o 

funcție polinomială de gradul 3. 

Rezultă că 𝑓 ′(𝑥) = 18𝑥2 − 2𝑥. Cum 𝑓 (
1

4
) =

1

32
, iar 𝑓 ′ (

1

4
) =

5

8
 , se obține că ecuația tangentei la 

graficul funcției f în 𝑥 =
1

4
   este  𝑦 =

5𝑥−1

8
. 

Cum  𝑓(𝑥) ≥
5𝑥−1

8
      <=>    48x3-8x2-5x+1≥ 0   <=>  (4x-1)2(3x+1)≥ 0  , pentru orice 𝑥 ∈ (0,1)    

(graficul funcției f este situat deasupra tangentei duse în punctul de abscisă  
1

4
   ). 

Rezultă că f(a)+f(b)+f(c)+f(d) ≥
5(𝑎+𝑏+𝑐+𝑑)−4

8
=

1

8
 , adică  

6a3-a2+6b3-b2+6c3-c2+6d3-d2 ≥
1

8
   <=>  6(a3+b3+c3+d3)≥a2+b2+c2+d2+

1

8
. 

Observație: 

Cum   f’’(x)=36x-2  rezultă că funcția nu e convexă pe întreg intervalul (0,1). 

Exemplul 2: 

    Fie a,b,c >0. Demonstrați că : 

(2𝑎+𝑏+𝑐)2

2𝑎2+(𝑏+𝑐)2 +
(2𝑏+𝑎+𝑐)2

2𝑏2+(𝑐+𝑎)2 +
(2𝑐+𝑎+𝑏)2

2𝑐2+(𝑎+𝑏)2 ≤ 8. 

Soluție: 

Notăm S = a+b+c . Obținem  ∑
(𝑎+𝑆)2

2𝑎2+(𝑆−𝑎)2 ≤ 8  <=>  ∑
(

𝑎

𝑆
+1)2

2(
𝑎

𝑆
)2+(1−

𝑎

𝑆
)2

≤ 8 . 
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𝑎

𝑆
  , 

𝑏

𝑆
  , 

𝑐

𝑆
 ∈ (0,1)          și              

𝑎

𝑆
  + 

𝑏

𝑆
  + 

𝑐

𝑆
=1. 

Prin urmare putem considera a+b+c=1 înlocuind 
𝑎

𝑆
  , 

𝑏

𝑆
  , 

𝑐

𝑆
   cu a, b, c. 

Inegalitatea devine:     ∑
(𝑎+1)2

2𝑎2+(1−𝑎)2 ≤ 8    , unde a+b+c=1 . 

Considerăm funcția   𝑓: (0,1) → 𝑅, 𝑓(𝑥) =
(𝑥+1)2

2𝑥2+(1−𝑥)2 .Funcția f este derivabilă pe (0,1) fiind o 

funcție rațională și  

f’(x)=
4(−2𝑥2−𝑥+1)

(3𝑥2−2𝑥+1)2
  ,   f’(

1

3
) = 2 ‚ f(

1

3
) =

8

3
  . 

Ecuația tangentei la grafic în punctul de abscisă x=
1

3
 este 𝑦 =

12𝑥+4

3
  . 

Vom demonstra că 𝑓(𝑥) ≤
12𝑥+4

3
  , pentru orice 𝑥 ∈ (0,1) . 

Inegalitatea de mai sus este echivalentă cu  

36x3-15x2-2x+1≥ 0  <=>  (3𝑥 − 1)2(4𝑥 + 1) ≥ 0 pentru orice 𝑥 ∈ (0,1) . 

Prin urmare    f(a)+f(b)+f(c) ≤
12(𝑎+𝑏+𝑐)+12

3
  = 8 

Exemplul 3. 

    Fie a,b,c ∈ (0, ∞) . Arătați că  

(𝑏+𝑐−𝑎)2

(𝑏+𝑐)2+𝑎2 +
(𝑐+𝑎−𝑏)2

(𝑐+𝑎)2+𝑏2 +
(𝑎+𝑏−𝑐))2

(𝑎+𝑏)2+𝑐2 ≥
3

5
  . 

Soluție: 

Ca și în exemplul anterior, putem considera a+b+c=1,  a,b,c ∈ (0,1)  și  astfel inegalitatea ce trebuie 

demonstrată devine : 

∑
(1−2𝑎)2

(1−𝑎)2+𝑎2
≥

3

5
     <=>   ∑ 2 −

2

1+(1−2𝑎)2
≥

3

5
 . 

Notăm :    x1=1-2a  ,   x2=1-2b  ,  x3=1-2c  . 

Avem ca x1+x2+x3=1   și  x1 ,x2 ,x3 ∈(-1,1). Inegalitatea devine : 

1

1+𝑥1
2 +

1

1+𝑥2
2 +

1

1+𝑥3
2 ≤

27

10
   (*) 

Considerăm  𝑓: (−1,1) → 𝑅 , (𝑥) =
1

1+𝑥2
 . 

f este o funcție rațională, deci derivabilă și avem : 
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f’(x)=
−2𝑥

(1+𝑥2)2
   ,  𝑓 (

1

3
) =

9

10
  , 𝑓 ′ (

1

3
) = −

27

50
  . 

Ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x0=
1

3
  este 𝑦 =

−27𝑥+54

50
. 

Se demonstrează că  𝑓(𝑥) ≤  
−27𝑥+54

50
  , pentru orice x∈ (−1,1)   (deoarece se ajunge la (3x-1)2(4-

3x)≥ 𝑜 ). 

Deci 𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + 𝑓(𝑥3) ≤
−27(𝑥1+𝑥2+𝑥3)+162

50
=

135

50
=

27

10
    și deci inegalitatea (*) este 

demonstrată. 

Bibliografie 

Using Tangent Lines to Prove Inequalities, Kin-Yin Li, Mathematical Excalibur, Vol.10, No 5. 
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Evaluare inițială – Nivel II 

Mitrică Floriana 

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/G.P.P. ”Floare de Tei”, Corabia 

1. Formează grupe de obiecte de 

același fel. Denumește-le ! 

2. Coloreză 

grupa cu cele mai 

multe elemente. 

3. Scrie dedesubt tot atâtea liniuțe câte obiecte are fiecare grupă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Unește fiecare cifra cu numărul 

de obiecte 

corespunzător 

din fiecare cerc: 
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1. Numără florile și adună-le, notând rezultatul în caseta corespunzătoare: 
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Test evaluare formativă, clasa a V-a 

Prof. Maria Popescu 

Colegiul Național Școala Centrală, București 

 

Materialul conține două variante de test de evaluare formativă pentru Unitatea de învățare 

Numere naturale, clasa a V-a1; testele conțin atât itemi obiectivi cât și subiectivi.  

 

 

Test clasa a V-a -  NUMERE NATURALE 

VARIANTA A 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I , a II-a și a III-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute. 

PARTEA I         Pe foia de test scrieți numai rezultatele.                             (30 de puncte) 

 

5p 1. Numărul două milioane opt sute treizeci și șapte de mii doi se scrie cu cifre .... . 

5p 2. Aproximarea prin adaos la mii a numărului  362157 este egală cu ... . 

5p 3. Rezultatul calculului 2005003 410520+  este egal cu ... . 

5p 4. Rezultatul calculului 2005003 410520−  este egal cu ... . 

5p 5. Ultima cifră a produsului numerelor 417893  și 75757  este ... . 

5p 6. Rezultatul calculului 75 139 39 75 −   este egal cu ... . 

 

PARTEA a II-a         Pe foia de test scrieți numai litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                        

(30 de puncte) 

10p 
7. Diferența dintre numerele ( )1000000 287513 125A = − −   și 

1000000 287513 125B = − +  este egală cu: 

 A. 125 B. 250 C. 0 D. 712487 

E.  

10p 8. Rezultatul calculului 82 96 82 3 99 18 +  +    este: 

 A. 8230 B. 9900 C. 9000 D. 9600 

  

9. Ultima cifră a produsului dintre două numere naturale consecutive nu poate fi: 

 
1 Conform Programei școlare pentru disciplina matematică, clasa a V-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației nr. 

3393/28.02.2017 
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10p 

 A. 0 B. 2 C. 5 D. 6 

 

PARTEA a III-a    La următoarele probleme se cer rezolvări complete               (45 de puncte) 

 

10p 10. În tabelul următor este prezentată oferta unei librării pentru câteva produse. 

 

Produs caiet pix radieră capsator penar 

Preț (în lei) 8 12 3 42 21 

a) Calculați cât costă un set de rechizite format din 5 caiete, 3 pixuri, 2 radiere, 1 

capsator și 1 penar. 

b) Dați exemplu de un set de rechizite care să coste 172 de lei. 

10p 11. Calculați suma tuturor numerelor de forma 5ab  și care au produsul cifrelor egal cu 75. 

10p 12. Două numere au produsul egal cu 624. Dacă mărim unul dintre numere cu 10, produsul 

devine 864. Determinați cele două numere.  

 

 

Test clasa a V-a -  NUMERE NATURALE 

VARIANTA B 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I , a II-a și a III-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute. 

PARTEA I         Pe foia de test scrieți numai rezultatele.                             (30 de puncte) 

 

5p 1. Numărul trei milioane cinci sute patruzeci și opt de mii șapte se scrie cu cifre .... . 

5p 2. Aproximarea prin lipsă la zeci de mii a numărului  362157 este egală cu ... . 

5p 3. Rezultatul calculului 5007008 350640+  este egal cu ... . 

5p 4. Rezultatul calculului 5007008 350640−  este egal cu ... . 

5p 5. Ultima cifră a produsului numerelor 617829  și 35353  este ... . 

5p 6. Rezultatul calculului 86 186 86 86 −   este egal cu ... . 

 

PARTEA a II-a         Pe foia de test scrieți numai litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                        

(30 de puncte) 

10p 
7. Diferența dintre numerele ( )1000000 252316 647684A = − +   și 

1000000 252316 647684B = − −  este egală cu: 
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 F. 200000 G. 0 H. 100000 I. 647684 

J.  

10p 8. Rezultatul calculului 83 92 83 3 95 17 +  +    este: 

 E. 8390 F. 9500 G. 9000 H. 9600 

 

10p 

 

9. Ultima cifră a produsului dintre două numere naturale consecutive nu poate fi: 

 A. 0 B. 2 C. 4 D. 6 

 

PARTEA a III-a    La următoarele probleme se cer rezolvări complete               (45 de puncte) 

 

10p 10. În tabelul următor este prezentată oferta unei librării pentru câteva produse. 

 

Produs caiet pix radieră capsator penar 

Preț (în lei) 9 15 2 45 21 

c) Calculați cât costă un set de rechizite format din 8 caiete, 2 pixuri, 3 radiere, 1 

capsator și 1 penar. 

d) Dați exemplu de un set de rechizite care să coste 184 de lei. 

10p 11. Calculați suma tuturor numerelor de forma 3ab  și care au produsul cifrelor egal cu 45. 

10p 12. Două numere au produsul egal cu 3450. Dacă micșorăm unul dintre numere cu 20, 

produsul devine 1950. Determinați cele două numere.  
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Test recapitulativ 

Regnul Plante 

                                                                                                Ciapă Mihaela  

Colegiul Național                                                                                                                                                                                                                   

„Alexandru Ioan Cuza”                        

I.Completați spațiile punctate.                                                                                       5 puncte  

Învelișul floral al angiospermelor este format din...........................și............................ 

II Enumerați două exemple de reprezentanți ai lumii vii care aparțin gimnospermelor:scrieți în 

dreptul fiecărui reprezentant denumirea clasei din care face parte și căte o caracteristică.      15 

puncte 

III.Alegeţi răspunsul corect:                                                                                          20 puncte 

1. La monocotiledonate: 

a) florile sunt tetramere 

b) sămânța prezintă un singur cotiledon  

c)  tulpina este ramificată                                                                             

d) frunzele au nervaţiunea penată 

2.Din familia Asteracee fac parte: 

a) fasolea şi mazărea 

b)  varza şi ridichea 

c) floarea soarelui  

d) spanacul și sfecla de zahăr 

3. Ferigile au următoarele caracteristici cu o excepţie: 

a) se înmulţesc asexuat şi sexuat; 

b) sunt plante care au organe vegetative: rădăcină, tulpină şi frunze 

c) au o alternanţă de generaţii 

d) se înmulţesc exclusiv prin spori 

4.Fructul silicvă se intalnește la: 

a) micșunea  

b) măceș  

c) cartof  
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d) lalea 

5.Floarea cruciferelor prezintă. 

a) 3 sepale și 3 petale 

b) 5 tepale 

c) un gineceu tricarpelar 

d) 6 stamine 

 IV.Notați cu A  afirmațiile adevărate și cu F afirmațiile false. Modificați afirmația falsă astfel încât 

să devină adevărată,fără a folosi negația.                                         15 puncte 

1.Florile linguale de la floarea soarelui sunt flori fertile. 

2.Protalul aparține ciclului de dezvoltare al ferigilor. 

3.Traheidele sunt vase liberiene imperfecte 

4.Cormofitele sunt organisme care au corpul un tal. 

V.Calculaţi numărul de seminţe ce se pot forma în inflorescenţa unei plante ştiind următoarele: 

inflorescenţa este formată din 7 flori, în ovarul fiecărei flori se găsesc 10 ovule , dar numai 70% din 

ele vor da naştere la seminţe.                                                          5 puncte 

 VI:Alcătuiţi un eseu cu tema „Diversitatea lumii vii” după următorul plan:              30 puncte 

a. prezentaţi 5 caractere generale ale angiospermelor. 

b. evidenţiaţi 2 asemănări şi 2 deosebiri între ferigi şi gimnosperme. 

c. enumeraţi trei familii de angiosperme și scrieți formulele florale pentru aceste familii. 

 

d. Enumerați 3 caractere de superioritate întâlnite la mușchi.  
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ  

Clasa a VII-a (învățământ special) 

Prof. Andrei Doina 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

SUBIECTUL I 

1,5 p 1. Calculaţi: 

a) =+−++− )6()15()12(  

b) =+− )4(:)56(  

c) =−+ )3()78(  

d) =−−+ )4()5627(  

e) =−−− )2(:)4()3( 2
 

f) =+−− 031253 )4(:)2()1(  

g) =−−− 2014)1()4(:)576(  

2 p  2. Calculaţi: 

a) ( ) ( ) ( )  =−−−+−− 3)2(925)3(  

b) ( ) ( ) ( )  ( ) =+−−−−+
22 3)4(247  

 

SUBIECTUL II 

1,5 p 1. Transformaţi: 

a) 7000 m =    km 

b) 3000 g =    kg 

c) 2 l =     cl 

d) 3 hm2 =    m2 

e) 40000 dm3 =    m3 

f) 3 m3 =     l 

2 p  2. Calculaţi: 

a) =−+ 508318  

b) =+− 2304256576  

c) ( ) ( )=+− 538538  

d) =−+ 752125274  
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SUBIECTUL III 

0,4 p 1. Aflaţi perimetrul unui triunghi echilateral cu latura l = 8 cm. 

0,8 p 2. Aflaţi perimetrul şi aria unui dreptunghi cu lungimea L = 12 cm şi lăţimea l = 9 cm. 

0,8 p 3. Aflaţi perimetrul şi aria unui romb cu latura a = 5 cm, diagonala mare D = 8 cm şi 

diagonala mică d = 6 cm. 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ  

Clasa a VII-a (învățământ special) 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

SUBIECTUL I 

1. a) 361512)6()15()12( −=−+−=+−++−       0,20 p 

b) 14)4(:)56( −=+−          0,15 p 

c) 234)3()78( −=−+          0,15 p 

d) 116)4()5627( +=−−+         0,20 p 

e) 18)2(:)4()3( 2 −=−−−         0,20 p 

f) 8)4(:)2()1( 031253 +=+−−         0,30 p 

g) 144)1()4(:)576( 2014 +=−−−        0,30 p 

                     TOTAL 1,50 p 

2. a) ( ) ( ) 1025 −=+−          0,25 p 

( ) 19)10( −=−−−          0,25 p 

8)2( 3 −=−           0,25 p 

( ) 24)8(1)3( −=−−−        0,25 p 

                   1 p 

 b) ( ) ( ) 2847 −=−+          0,20 p 

( ) 32)4(2 2 −=−−          0,30 p 

( ) ( ) 43228 +=−−−          0,25 p 

( ) ( ) 3634
2

+=++          0,25 p 

                   1 p 

                          TOTAL 2 p 

 

SUBIECTUL II 

1. a) 7000 m = 7 km         0,25 p 

b) 3000 g = 3 kg          0,25 p 

c) 2 l = 200 cl          0,25 p 

d) 3 hm2 = 30000 m2         0,25 p 

e) 40000 dm3 = 40 m3         0,25 p 

f) 3 m3 = 3000 l          0,25 p 

                     TOTAL 1,50 p 

2. a) 2102521223508318 =−+=−+      0,50 p 

b) 564816242304256576 =+−=+−       0,50 p 
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c) ( ) ( ) 16725192538538 =−=+−        0,50 p 

d) 312310310312752125274 =−+=−+    0,50 p 

                          TOTAL 2 p 

 

SUBIECTUL III 

1. lP = 3  sau lllP ++=          0,20 p 

cmcmP 2483 ==          0,20 p 

2. llP += 22  sau lLlLP +++=        0,20 p 

cmcmcmP 4292122 =+=         0,20 p 

lLA =            0,20 p 

108912 ==A , 
2108cmA =         0,20 p 

3. aP = 4  sau aaaaP +++=         0,20 p 

cmcmP 2054 ==          0,20 p 

2

dD
A


=  sau 

2

21 dd
A


=         0,20 p 

24
2

48

2

68
==


=A , 

224cmA =        

 0,20 p 

                          TOTAL 2 p 

                TOTAL GENERAL 9 p 

 

Se acordă 1 p din oficiu. 
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TEST SUMATIV 
Recapitulare Ms Excel 

Disciplina ITIC 

Clasa a 8-a 

Prof. Dașu Narcisa Gabriela 

Școala Gimnazială nr 7 Buzău  

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Competențe specifice urmărite: 

1. Salvare fișier 

2. Foi de calcul: redenumire, culoare tab 

3. Inițializarea paginii 

4. Formatarea textului (font, alinieri)   

5. Borduri și umpleri celule 

6. Formatarea tipului datei 

7. Inserare serii de date 

8. Formule de calcul și funcții 

9. Sortări, filtrări 

10. Diagrame 

Creaţi un nou registru de calcul Excel şi salvaţi-l cu numele vostru în directorul Documente.  

1. Redenumește foaia de calcul cu numele tău și clasa (exemplu: Popescu 8C). Culoarea filei (tab) 

asociată acesteia să fie verde. 

 (0,5p=0,25px2) 

2. Formataţi pagina astfel: format A4, orientare landscape/vedere, fără scalare.

 (0,75p=0,25x3) 

3. Scrie în fiecare celulă datele următoare: în celula A1 nr crt, în celula B1 Numele și prenumele elevului, 

în celula C1 nota istorie, în celula D1 Nota geografie, în celula E1 Nota franceză, în celula F1 Media. 

În celulele B2, B3, B4, B6 veți scrie numele și prenumele a 4 elevi ai clasei voastre. În celula B5 vă 

veți scrie numele și prenumele vostru. 

Veți completa restul celulelor cu note (de la celula C2 până la celula E6). 

 

0,5p 

4. Redimensionează coloana B astfel încât să aibă lățimea de 25 pixeli/puncte. 

 (0,25p) 

5. Formatează prima linie a tabelului astfel: font Comic Sans Ms, dimensiune 10 pt, îngroșat, înclinat, 

subliniat și colorat în verde. Culoare de fundal portocaliu. 

 (1,75p=0,25px7) 

6. Aliniază textul din tabel la centru pe orizontală și verticală. 

 (0,25p) 

7. Introdu linii despărțitoare la tabel de culoare roșie, linie întreruptă. Liniile de contur ale tabelului vor 

fi duble de culoare roșie.

 (0,75p=0,25px3) 
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8. Formatează coloana B ca tip text și coloanele C, D, E, număr întreg și coloana F ca număr cu 2 

zecimale.  

(0,75p=0,

25px3) 

9. Calculează mediile elevilor pe coloana media (coloana F) folosind o formulă de calcul sau o funcție 

specifică (average). 

 (0,5p) 

10. Pe coloana G scrie o funcție (if) care să afișeze Da, în cazul în care nota la istorie este mai mare sau 

egală cu 7 pentru fiecare elev sau Nu, în caz contrar. 

 (0,5p) 

11. Pe coloana nr curent introdu o serie care pornește de la 1, pasul de 5 și se sfârșeste la 21.  

(0,5p) 

12. Sortează crescător datele din tabel după medie. 

 (0,5p) 

13. Pe bază valorilor din grupul de celule B1:E6 inseraţi o diagramă (chart) de tip Coloane. 

 (0,5p) 

14. Introdu titlul diagramei cu denumirea Medii, scris cu font roșu, Arial Black, 16 pct.  

(0,5p) 

15. Adaugă o legendă diagramei. Plaseaz-o în stânga diagramei. 

 (0,25p) 

16. Modifică culoarea seriei 1 în verde. 

 (0,25p) 

Salvează registrul și postează-l în Adservio ca răspuns la tema dată. Termen: sfârșitul orei 

curente. 

Se acordă 1 punct din oficiu 
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Test sumativ (simulare a examenului de Bacalaureat) 

ECONOMIE 

 

                                                                       Prof. Grama Mirela 

                                                         Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, 

Barlad 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte)) 

A. Pentru fiecare item scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare şi notaţi, în dreptul ei litera 

răspunsului pe care îl apreciaţi ca fiind corect: 

1.În economia de piaţă, independenţa decizională a întreprinzătorilor are ca fundament: 

a. libera iniţiativă 

b. proprietatea publică 

c. proprietatea privată 

d. orice formă de proprietate     3 puncte                                     

2.Când utilitatea totală a unui bun economic este în scădere, valoric utilitatea marginală poate fi: 

a. nulă 

b. negativă 

c. în creştere 

d. liniară       3 puncte                                     

3. Concurenţa directă dintre producători este eliminată pe piaţa: 

a.de oligopol 

b.de oligopson 

c. monopolistică 

d. de monopol        3 puncte                                     

4. Relaţia dintre salariul real şi câştigul real este: 

a. invers proporţională 

b. de la parte la întreg 

c. de egalitate 

d. de la întreg la parte      3 puncte                                     

5. Dacă X şi Y sunt două bunuri substituibile, iar preţul bunului Y scade, atunci: 

a.cererea bunului Y scade 

b.cererea bunului X scade 

c. oferta bunului Y creşte 

d. oferta bunului X creşte     3 puncte                                     

6. Bursa de valori nu poate asigura: 

a. transformarea capitalului bănesc în capital real 

b. vânzarea şi cumpărarea de titluri noi 

c. transferarea capitalurilor de la o firma la alta 

d.modalitatea de preluare a pachetului acţiunilor de control 3 puncte                                     
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B. Pentru fiecare enunţ scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzăzoare şi notaţi în dreptul ei litera 

A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau, F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

1. Orice nevoie existentă la un moment dat reprezintă cerere pe piaţă. 

2. Atunci când producţia este zero, costul producţiei este zero. 

3. Noţiunea de raritate exprimă faptul că oamenii nu pot avea tot ceea ce îşi doresc. 

4. Rentabilitatea unei activităţi economice se exprimă prin încasările obţinute din această 

activitate. 

5. Dobânda este un cost pentru creditor şi un venit pentru debitor. 

6. Într-o operaţiune la termen, în care cursul acţiunilor tranzacţionate a crescut, câştigă 

societatea pe acţiuni care a emis titlul.   12 puncte 

 

SUBIECTUL AL II- LEA (40 de puncte) 

1.Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

 

Cantitatea (unităţi)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Utilitatea marginală (bun A)  X  90  80  70  60  50  40  30  20  2  1 

Utilitatea marginală (bun B)  19  17  12  8  5  4  3  2  1  0,75  Y 

 

a) Precizați valorile X și Y din tabel, știind că utilitatea totală a bunului A la prima unitate consumată 

este 100, iar utilitatea totală a bunului B este maximă la unitatea cu nr. 11 consumată. 

b) Verificați explicit faptul că programul de achiziţii pentru care va opta un consumator raţional este 

de 9 unităţi din bunul A și 4 unități din bunul B, știind că preţul bunului A este de 10 u.m., preţul 

bunului B este de 4 u.m., iar venitul disponibil este de 106 u.m. 

c) Reprezentaţi, în acelaşi sistem de axe,utilităţile marginale ale celor doua bunuri A şi B, utilizând 

valorile prezentate in tabel.                                                                      18 puncte 

                                                                                                                     

2. O bancă acordă împrumuturi dintr-un capital de 14.000 u.m. din depuneri. Rata dobânzii la credite 

este de 45%, iar cheltuielile de funcţionare sunt de 200 u.m. pe an. Profitul reprezintă 75% din 

câştigul băncii. 

a. Precizaţi: 

 - valoarea ratei dobânzii active; 

 - cuantumul creditelor acordate de către bancă. 

b. Determinaţi, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificaţia 

notaţiilor din formulele utilizate: 

 - câştigul bancar; 

 - rata anuală a dobânzii la depuneri . 

Notă: Calculele se efectuează cu două zecimale.                                                  22 puncte 

 

SUBIECTUL AL III-LEA (20 de puncte) 

Răspundeţi la fiecare dintre cerinţe: 

1.a. Formulaţi idea principlaă a următorului text:  În cazul cumpărării unei obligaţiuni, obligatarul, 

conform contractului încheiat, are dreptul de a i se restitui la scadenţă împrumutul acordat şi 

dobânda aferentă care poate fi diferită ca mărime faţă de dividendul ce l-ar primi dacă  ar 

achiziţiona o acţiune. 
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b. Enumeraţi patru noţiuni economice din textul dat la subpunctul a. 

c. Menţionaţi câte o caracteristică pentru două dintre noţiunile enumerate la subpunctul b.12 puncte 

2. Ştiind că modificările intervenite pe o anumită piaţă afectează şi pieţele corelate acesteia, precizaţi 

ce efecte va avea creşterea ratei dobânzi la depozite comparativ cu preţul titlurilor la bursă, asupra 

plasamentelor de economii pe piaţa monetară şi asupra cererii de titluri de valoare la bursa de valori.                                                                                                  

8 puncte 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 1c, 2b, 3d, 4b, 5b, 6b.          6x3p=18p 

B. Câte 2 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 1F, 2F, 3A, 4F, 5F, 6F.     6x2p=12p 

SUBIECTUL II (40 de puncte) 

1.  a. Câte 3 puncte pentru precizarea corectă a valorilor celor două necunoscute,  respectiv x=100 

si y=0                                                                                                        2x3p=6p 

b. 6 puncte pentru verificarea explicita a programului de consum – 9A si 4B        6p 

c. 6 puncte pentru reprezentarea corecta a celor doua utilitati marginale               6 p 

   2.   Câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori ceruţi, astfel: rata dobânzii 

active= 45% şi cuantumul creditelor acordate= 14 000 u.m.                      2x3p=6p 

Câte 5 puncte pentru scrierea corectă a algoritmului iîn vederea determinării celor doi indicatori ceruţi: 

algoritm complet în care se face precizarea semnificaţiilor notţtiilor utilizate – 5 puncte/ algoritm 

complet, fără a preciza notaţiile făcute – 4 puncte/ precizarea corectă a tuturor formulelor de calcul,  

dar fără corelarea corectă a valorilor – 3 puncte/ scrierea corectă doar a unor formule disparate, dar 

fără ca acestea să se constituie într-un algoritm de lucru – 2 puncte                                                                        

2x5p=10p 

- Câştigul bancar=800 u.m. şi rata dobânzii la depuneri = 39,28%       2x3p=6p 

Nota: În situţtia în care candidatul nu obţine valorile din barem, din cauza unor erori de calcul, se 

acordă 1 punct din cele 3 posibile. 

SUBIECTUL III (20 de puncte) 

a. Formularea ideii principale a textului                                                                              2p 

b. Câte 1 punct pentru formularea oricăror patru noţiuni economice din textul dat 4x1p=4p 

c. Câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici corecte                          2x3p=6p 

2. Câte 4 puncte pentru precizarea efectelor în condiţiile date, astfel: plasamentele de economii pe piaţa 

monetară cresc, iar cererea de titluri la bursa de valori scade.                              2x4p=8pSe acordă 10 

puncte din oficiu 
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Test sumativ (simulare a examenului de Bacalaureat) 

Logică argumentare și comunicare 

                                                                     

   Prof. Grama Mirela 

                                                         Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, 

Barlad 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre 

enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1. Termenii coleg și prieten se află în raport de: 

a. identitate  b. incrucisare  c. ordonare  d. opoziție 

 

2. Termenul tânăr este, din punct de vedere extensional: 

a. un termen vag   b. un termen colectiv   c. un termen singular   d. un termen vid 

 

3. Predicatul logic al propoziției “Puţini istorici sunt obiectivi în prezentarea evenimentelor”este: 

a. sunt obiectivi    b. sunt obiectivi în prezentarea evenimentelor  c. obiectivi în prezentarea 

evenimentelor   d. sunt 

 

4. O propoziție particulară afirmativă este propoziția: 

a. Cine se frige cu ciorbă, suflă și-n iaurt 

b. Doar unii actori nu sunt profesioniști 

c. Mulți absolvenți de liceu nu au promovat examenul de bacalaureat 

d. Caracterul nu este un dar 

 

5. Din falsitatea propoziției SoP se poate deduce adevărul propoziției SiP, în baza raportului logic de:    

a.subalternare    b. contradicție   c. subcontrarietate   d. contrarietate 

 

6. Contradictoria propoziției „Concepția hedonistă promovează o morală relaxantă” este   

propoziția: 

a. Câteva concepții hedoniste promovează o morală relaxantă 

b. Nicio concepție care promovează o morală relaxantă nu este hedonistă 

c. Concepția hedonistă nu promovează o morală relaxantă 

d. Puține concepții hedoniste nu promovează o morală relaxantă 

7.Subiectul logic al propoziției „Toți scriitorii studiați la liceu sunt importanți” este: a. toți scriitorii 

studiați la liceu  b. scriitorii studiați la liceu   c. scriitorii studiați  d. scriitorii 

8. Din adevărul propoziției SeP se deduce: 

a. adevărul propoziției SaP    b. adevărul propoziției SiP   c. adevărul propoziției SoP 

d. falsitatea tuturor celorlalte trei propoziții categorice 

9. Extensiunea termenului liceu este alcătuită din: 

a. cele mai bune licee  b. toate liceele din România  c. toate liceele d. cele mai bune licee din 

România 
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10. Componentele oricărei clasificări sunt: 

a. definitul, clasele și criteriul clasificării 

b. clasele, definitorul și criteriul clasificării 

c. clasele, elementele și criteriul clasificării 

d. criteriul, elementele și relația de clasificare 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E care îndeplinesc simultan condiţiile: A, C şi E se află în raport de 

încrucişare; B este o specie a termenilor A şi C, aflată în raport de încrucişare cu E; D şi C sunt în 

raport de contradicţie; termenul E se află în raport de încrucişare cu D, iar termenul A este contrar 

termenului D. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei 

cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele 

propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile 

false cu litera F): 

            a. Unii B nu sunt A. 

            b. Niciun B nu este D. 

            c. Unii D sunt C. 

            d. Unii C sunt B. 

            e. Toţi E sunt A. 

            f. Unii A nu sunt C. 

            g. Unii D nu sunt A. 

            h. Niciun E nu este C. 8 puncte 

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

Se dau următoarele propozitii: 

1. Unii pesti de apă dulce sunt păstrăvi. 

2. Unele experiente de viată nu sunt plăcute. 

3. Nicio persoană amabilă nu este antipatică. 

4. Toate atitudinile sunt trăsături de caracter. 

 

A. Construiti, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, subcontrara propozitiei 1, supraalterna 

propozitiei 2, contrara propozitie 3, subalterna propozitiei 4. 8 puncte 

B. Aplicati explicit operatiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si obversa 

corecte ale fiecăreia dintre propozitiile 1 si 4, atât în limbaj formal, cât si în limbaj natural. 8puncte 

C. Construiti formal si natural conversa obversei subalternei propozitiei 3 si conversa contradictoriei 

propozitiei 1. 6 puncte    

D. Doi elevi, X si Y, opinează astfel: 

X: Dacă unii pești de apă dulce nu sunt păstrăvi, atunci unii păstrăvi nu sunt pești de apă dulce. 

Y: Dacă toate atitudinile sunt trăsături de caracter, atunci unele trăsături de caracter sunt atitudini. 

    Pornind de la această situație: 
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a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte 

 

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

A.Fie următoarele două moduri silogistice: eao-1, aee-2. 

a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice 

date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două 

scheme de inferenţă.  

b) Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea celor  două moduri silogistice date, 

precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 

 

B.Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, 

prin care să justificaţi propoziţia “Unele decizii sunt iraţionale”.  
C. Fie următorul silogism: Nicio pasăre nu este mamifer, deci liliecii nu sunt păsări, deoarece liliecii 

sunt mamifere. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt 

false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 
1. Predicatul concluziei este “mamifer” 

2. Premisa majora este o propozitie universal negative 

3. Termenul mediu este distribuit in ambele premise 

4. Termenul minor este distribuit atat in concluzie, cat si in premise. 

D. Fie următoarea definiţie:  Matematica este stiinta numerelor.  

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia data. 2  puncte 

b. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi 

construiţi, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care să le încalce. 4 puncte 
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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-d, 7-b, 8-c, 9-c, 10-c       10x2p= 20 puncte 

B. 1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, într-o diagramă comună, a raporturilor 

logice dintre cei cinci termeni 2 puncte 

     2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 

puncte 

 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 

 

A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subcontrarei propoziției 1 (SoP), a 

supraalternei propoziției 2 (SeP), a contrarei propoziției 3 (SaP) și a subalternei propozitiei 4(SiP) 

4x1p= 4 puncte 
- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a subcontrarei propoziției 1, a supeaalternei 

propoziției 2, a contrarei propoziției 3 și a subalternei propoziției 4      4x1p= 4 puncte 
B. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva 

conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4, în limbaj formal 2x2x1p= 4 

puncte 
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4 

2x1p= 2 puncte 
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4 

2x1p= 2 puncte 
C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a conversei obversei subalternei propoziției 

3(~PiS), respectiv, a conversei contradictoriei propoziției 1 (PeS) 2x1p= 2 puncte 
- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a conversei obversei subalternei propoziției 3, 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  915  
 

respectiv a conversei contradictoriei propoziției 1 2x2p= 4 puncte 
D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi 

(X: SoP→PoS), respectiv Y: SaP→PiS) 2x2p= 4 puncte 

b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele două 

raţionamente formalizate (de exemplu, X:SoP→PoS, conversiune nevalidă, Y:SaP→PiS, 

conversiune validă) 2x1p= 2 puncte 

c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, X: 

SoP→PoS, conversiune nevalidă; termenul S este distribuit în concluzie, dar nu si in premise, 

aşadar se legea distribuirii termenilor) 2 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) 

A. 1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două 

moduri silogistice date. 2x2p= 4 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme 

de inferenţă 4 puncte 

2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia dintre 

cele două moduri silogistice date 2x2p= 4 puncte 

- câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat grafic: 

eao-1 - mod silogistic valid, aee-2 - mod silogistic valid 2x1p= 2 puncte 

B.- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziţia data 3 puncte 

- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată 3 puncte 

C. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 1-F, 2-A, 3-F, 4-A 4x1p= 4 puncte 

D. a. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte 

b. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a. 

2 puncte 

- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „matematica” 2 puncte 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  916  
 

Probă de evaluare inițială/ clasa a IV-a/ Matematica 

 

Prof. înv. primar Badea Adela 

C.N.” Frații Buzești” Craiova, Dolj 

 

 

2. Scrie numerele cuprinse intre, apoi subliniaza numerele pare: 

c)  5 997 si 6 004 __________, ________, ________, _________,  _________, _________, 

__________ . 

d) 10 000 si 9 993 __________, _________, __________, __________,  __________, 

___________ . 

 

3. a) Scrie cu litere:  4 018                                                b)Scrie cu cifre: cinci mii trei ______      

e) Rotunjește :    4 863 la sute   ______________            8 199 la mii   ____________ 

 

4. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:   

                                                                   

a 368 1 678 2 402 a 743 5 000 3 085 

b 642 2 999 5 769 b 281 2 353 2 199 

a + b    a - b    

 

a 45 124 67 432 a 76 48 135 700 

b 10 3 35 6 b 4 3 9 100 

a x 

b 

    a : b     

 

    4. Calculează:                                                   

240x 10 – 76 :2 =                                         22 – 10 : [4 – 4 : (8 – 3 x 2 )] +3 x 7= 

 

 

5.Aflați numerele necunscute: 

a : 8 = 165                 72 : b = 6       8 x c = 96 r x 5 =112 rest 2 79 : m = 6 rest 

1 

a =                             b =        c = 

a =                            b =        c = 

5. Completează, în casete, A pentru propozițiile adevărate și F pentru cele false: 
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Fracția  corespunzătoare părții colorate din desenul alăturat este 
1

6
 

Numărătorul fracției 
3

9
 este mai mic decât numitorul. 

 

6. Calculează perimetrul sau  latura:                                                                         

 g)   

    L = 137 cm    l = 75 cm                                 P     = 96 m                                                   P     =78 cm

  

P     =_____________                                            l    = __________                      l   echil.=________       

P      = ___________________                                                                  l    =  ______________                                  l   echil.= ________       

 

 

7. Dintr-o livadă s-au recoltat  4105 kg de mere și 1136 kg de pere. S-au trimis spre vânzare unor 

magazine alimentare 1789 kg de mere și cu 865 kg mai puține pere. Câte kg de fructe au rămas în 

depozit? 

 

 

 R: 

            8. Într-o tabără de munte, au participat 250 de persoane.  Elevii au fost cazați astfel: 15 camere 

a câte 6 fete și 17  camere a câte 8 băieți. Câți profesori au participat? Rezolvă problema printr-un 

exercițiu. 

 

 

 

 R: 

 

              9. Simina are 45 de de scoici albe și negre. Știind că numărul scoicilor albe este de patru ori 

mai mare decât nr. celor negre, află câte scoici de fiecare culoare are Simina. 

 

                                                           R: 
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EVALUARE INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ 

CLASA A IV-A 
2. Competențe specifice 

1.- 1.1. Observareaunormodele / regularităţi din cotidian, pentrucrearea de raţionamenteproprii 

      - 1.2. Aplicareauneiregulipentrucontinuareaunormodele repetitive 

2.--2.4. Efectuarea de adunărişiscăderi de numerenaturaleînconcentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu 

acelaşinumitor 

3.-- 2.4. Efectuarea de adunărişiscăderi de numerenaturaleînconcentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu 

acelaşinumitor 

 4-- 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numereînconcentrul 0 - 10 000 şi de 

împărţirifolosindtablaînmulțirii, respectivtablaîmpărțirii 

5.--2.4.Efectuarea de adunărişiscăderi de numerenaturaleînconcentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu 

acelaşinumitor 

6.-  3.2. Explorareacaracteristicilor simple ale figurilorşicorpurilorgeometriceîn contexte familiare 

7./8. /9.–2.4. Efectuarea de adunărişiscăderi de numerenaturaleînconcentrul 0 - 10 000 

 -2.5. Efectuarea de înmulţiri de numereînconcentrul 0 - 10 000 şi de 

împărţirifolosindtablaînmulțirii, respectivtablaîmpărțirii 

          -5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiilearitmeticestudiate, înconcentrul 0 - 10 000 

 

C.s. Itemul 
Calificativul 

Foarte bine Bine Suficient 

1.1 

1.2 

I1Descoperăregulașico

mpleteazăfiecareșir 
Scrie corect 8-10 

numere 

Scrie corect 5 – 7 

numere 
Scrie corect 3 - 4 

numere 

2.4 I2Calculează Calculeaza corect 5-

6 inmultiri/ impartiri 

Calculeaza corect 3-

4 inmultiri /impartiri 

Calculeaza corect 2 

inmultiri/ impartiri 

2.4 I3Efectuează 
Calculeaza corect 5-

6 adunari/ scaderi 

Calculeaza corect 3-

4 adunari/ scaderi 

Calculeaza corect 2 

adunari/ scaderi 

2.5 I4Calculează 

Efectueaza corect 5 

-6 exercitii (1 -2 

greseli) 

Efectueaza corect 3 

-4 exercitii 

Efectueaza corect 2  

exercitii 

2.4 
I5Stabileștevaloarea de 

adevăr 

Stabilestevaloaread

e adevarin 5 -6 

situatii 

Stabilestevaloaread

e adevarin 3 -4 

situatii 

Stabilestevaloarea de 

adevarin 2 situatii 

3.2 
I6Calculeazăperimetru

lsaulatura 

Scrie corect 

operatiile  si rezolva 

corect (5-6 situatii) 

Scrie corect 

operatiile  si rezolva 

corect (3-4 situatii) 

Scrie corect 

operatiile  si rezolva 

corect (2 situatii) 

2.4 

2.5 

5.3 

I7Rezolvăproblema cu 

plan 

 

Scriecorectplanul de 

rezolvare si 

rezolvacorect (6 – 8 

situatii) 

Scriecorectplanul de 

rezolvare si 

rezolvacorect (4  – 5  

situatii) 

Scriecorectplanul de 

rezolvare si 

rezolvacorect (2 – 3 

situatii) 

2.4 

2.5 

5.3 

I8Rezolvă problema 

sub formă de exercițiu 

a-(bxc+dxe)= 

Scriecorectexercitiu

l si rezolvacorect 3-

4 operatii 

Scriecorectexercitiu

l si rezolvacorect 2 

operatii 

Scriecorectexercitiul 

si rezolvacorect 1 

operatie 
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2.4 

2.5 

5.3 

I9Rezolvăproblema cu 

plan și desen 

Reprezinta grafic si 

rezolva cerintele  

(1  greșeala) 

Reprezinta grafic si 

rezolva cerintele 

 (2 greșeli minore) 

Reprezinta grafic si 

rezolva cerintele  

(4 greșeli 

minore) 

 

1.Evaluare finală 

 

2.CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE 

 

 

 

 

 

 

   ITEMI     I1      I2      I3      I4 I5 C 

final 

          

 

Observații/interpretare: 

..... 

 

Măsuri ameliorative: 

.... 

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral și corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral și corect 5 – 6 itemi; 

 incorect /parţial corect restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral și corect 3 – 4    itemi;  

incorect /parţial corect restul itemilor 
SUFICIENT 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 C9 Cfinal 

Calificativ 

FB           

B           

S           

I           
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REZULTATELE EVALUĂRII: 

N

r. 

cr

t 

Numele și prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

C 

fina

l 

24.             

25.             

26. B            

27.             

28.             

29.             

30.             

31.             

32.             

33.             

34.             

35. S            

36.             

37.             

38.             

39.             

40.             

41.             

42.             

43.             

44.             

45.             

46.             

47.             

48.             
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EVALUARE INIŢIALĂ CLR 

CLASA PREGĂTITOARE 

                                                                                                     Prof.înv.primar: Marin Iuliana 

                                                                                    Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”,  

                                                                                      Sector  1,București        

1.Mutulică , prietenul nostru din povestea ”Albă -ca –Zăpada”, nu reușește să își amintească 

personajele din alte poveşti.                                                                                                                               

Ascultă cu atenție ce spune Mutulică despre fiecare personaj din  imaginile de mai jos. Dacă el spune 

corect numele personajului, colorează imaginea corespunzătoare. 

 

             

Aceasta este      Acesta este        Aceasta este        Acesta este                                  Cenușăreasa                   

Motanul Încălțat               Rapunzel                    Ursul păcălit de vulpe 

                        

2. Desparte în silabe cuvintele ilustrate și trasează sub imagine tot atâtea liniuțe câte silabe ai numărat: 

        

 

 

 

    

3.Alcătuiește oral propoziții pe baza imaginilor prezentate: 
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4.Colorează imaginile care încep cu sunetul I. 

 

 

 

 

COMPETENȚE GENERALE:  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 
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COMPETENȚE SPECIFICE: 

     1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar. 

     1.3. Identificarea sunetului iniţial  dintr-un cuvânt. 

      2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte. 

Matricea de specificații-conform taxonomiei lui Bloom ,revizuită de Lorin Anderson și colegii săi 

(1999) 

Competența  

specifică 

Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Evaluare Creare 

- numirea 

personajului/ 

personajelor 

din povești 

cunoscute 

 

 

Item 1 

     

-indicarea 

silabelor 

percepute 

prin diferite 

semne 

   

 

Item 2 

   

-alegerea 

cuvintelor 

potrivite 

pentru 

numirea și 

descrierea 

unor lucruri 

și 

evenimente 

familiare 

  

 

 

 

Item 3 

    

-

identificarea 

cuvintelor 

care încep cu 

un anumit 

    

 

Item 4 
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sunet 
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                 FIȘĂ DE LUCRU – PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ CLASELE IX – XII 

 

Ionescu Alexandra – Mariana 

 Liceul Tehnologic „Elie Radu” ,  București – sector 3 

 

 

Subiecte 

Subiectul I - Rezolvați următoarele cerințe: definiți, clasificați, enumerați 

1. Enumerați deprinderile naturale reposduse de exercițiie fizice. 

2. Clasificați sportul. 

3. Definitți antrenamentul sportiv. 

4. Enumerați probele ce formau pentatlonul olimpic antic. 

5. Clasificați elementele de conținut ale antrenamentului sportiv. 

6. Definiți calitatea motrică – forța. 

7. Clasificați Jocurile Olimpice.  

8. Enumerați cele mai importante competiții la care un sportiv dorește să participe. 

 

Subiectul al II –lea  - Complectați pe linia pucntată 

1. ...... este o activitate de...........constituită dintr-un ansamblu de acțiuni motrice 

care.........perfecționarea capacităților morfofuncționale, concretizate în ...........realizate în 

competiții/concursuri. 

2. .......sportivă are rolul de a ......oferind opinii și comentarii despre cele mai recente......sportive.  

3. Pregătirea fizică.................presupune dezvolatea capacității de ......specifice ramurii de sport, 

precum și a calităților motrice combinate, care determină un .......specific superior.  

4. .......este o stare......produsă de o activitate prelungită, caracterizată prin.....potențialului 

funcțional și psihic.  

 

Subiectul al III – lea  - Adevărat sau Fals 

1. Capacitatea coordinativă și viteza sunt capacități motrice dobândite  pe parcursul vieții.  

2. Entorsa și luxația sunt accidente ușoare.  

3. Antrenamentul de bazză orientat în funcție de specificul ramurii de sport, antrenamentul 

constructiv specializat,  antrenamentul orientat spre înalta performanță și antrenamentul de mare 

performanță formează continutul antrenamentului sportiv.  

4. Macrociclul este un element de dimensiuni mici, care nu se repetă, având aceleași valori ca 

solicitare într-un an competițional. 

 

Subiectul al IV – lea  - Potriviți cuvintele din coloana A cu cele din coloana B 

Coloana A Coloana B 

1 Jocurile Olimpice Antice a Entorsă, luxație, fractură 

2 Antrenament sportiv b Capacitatea de combinare 

a mișcărilor 

3 Mijloace de antrenament sau 

lecție 

c Principii, cerințe 

4 Prim ajutor d Capitole  
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5 Relația antrenmanet – 

competiție -  refacere 

e 4 ani 

6 Capacitatea coordinativă f Pacea sacră 

7 Jocuri Olimpice g modelare 

8 Jurnal de autocontrol h Exercițiu fizic 

 

 

Subiectul al V –lea  - Scrieți regulamentul unui sport la alegere sau sportul practicat:  

1. atletism, 

2.  baschet,  

3. Fotbal, 

4. haltere,  

5. haltere, 

6. karate, 

7. lupte libere. 

 

Rezolvare 

Subiectul I - Rezolvați următoarele cerințe: definiți, clasificați, enumerați 

1. alergare, săritură, aruncare, cățărare. 

2. Sport de performanțî, sport de masă (de timp liber) și sport adaptat. 

3. Antrenamentul sportiv este un proces complex bio – psiho – motric, desfășurat sistematic și 

continuu gradat, de adaptare la eforturi fizice și psihice intense necesare obținerii perfomanțelor în 

pregătire și competiții/concursuri. 

4. Alergare, luptă, săritura în lungime, aruncarea discului și a suliței. 

5. Pregătirea fizică, pregătirea tactică, pregătirea tehnică, pregătirea psihologică, pregătirea 

teoretică, pregătirea artistică.  

6. Forța este capacitatea de a realiza eforturi de învingere, cedare și menținere în raport cu o 

rezistență externă sau internă prin contracția unei sau mai multor grupe musculare. 

7. Jocurile Olimpice de Vară, Jocurile Olimpice de Iarnă, Jocurile Paralimpice. 

8. Campionate Europene, Campionate Mondiale, Jocurile Olimpice. 

 

Subiectul al II –lea  - Complectați pe linia pucntată 

1. sportul, întrecere, vizează, performanțele. 

2. sportivă,  informa, evenimente.  

3. specifică,  efort, randament.  

4. oboseala,  tranzitorie, scăderea.  

 

Subiectul al III – lea  - Adevărat sau Fals 

1 –F,  2 – A,  3 – A,  4 – F. 

 

Subiectul al IV – lea  - Potriviți cuvintele din coloana A cu cele din coloana B 

1 – f ,  2 – c,  3 – h,  4 – a,  5 – g,  7 – e,  8 – d. 
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Test de evaluare, științe ale naturii, clasa a III-a – semestrul  I, 

UT Pământul, mediu de viață  

Prof. înv. primar: Florea Adriana 

Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” ARAD 

 

 

Nivel de învăţământ/clasa: primar/ clasa a III-a; 

Aria curriculară/disciplina: matematică și științe ale naturii/ științe ale naturii; 

Unitatea tematică: „Pământul, mediu de viață” 

Competenţe vizate: 

1.1 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii; 

2.4 Formularea de concluzii pe baza demersului investigativ;  

3.2 Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător; 

Obiective: 

- să facă diferența intre resursele epuizabile și cele inepuizabile; 

- să cunoască date despre suprafața terestră, procentul de apă – uscat; 

-să facă diferența între apa potabilă și cea nepotabilă; 

-să cunoască și să recunoască proprietățile apei, aerului și solului; 

-să facă diferența între apele curgătoare și cele stătătoare; 

-să recunoască ce este izvorul, să facă diferența intre un izvor și o apă curgătoare; 

-să cunoască cele patru stări de agregare și transformarea stărilor de agregare;  

-să cunoască și să intreprindă acțiuni pentru protejarea mediului și să îndemne la acțiuni de protejare 

a mediilor de viață; 
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Test de evaluare la științe ale naturii 

 Clasa a III-a, UT.  „Pământul, mediu de viață” 

 

Colorează cu culoarea ta preferată bulinuța din dreptul răspunsului corect: 

1. Bifează doar resursa naturală epuizabilă: 

o apa 

o petrolul 

o energia solară 

o puterea vântului 

2. Apa acoperă trei sferturi din suprafața terestră. 

o Adevărat 

o Fals 

3. Apa potabilă:  

o Nu este apa bună de băut. 

o Este apa bună de băut. 

4. Apa este incoloră, inodoră și insipidă.  

o Adevărat 

o Fals 

5. Aerul este:  

o un corp solid 

o un corp gazos 

o un corp lichid 

6. Atmosfera este învelișul gazos al planetei noastre care ne protejează de radiațiile venite din 

cosmos.  

o Adevărat 

o Fals 

7. Solul este stratul fertil de pe suprafața pământului. 

o Adevărat 

o Fals 
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8. Solul este:  

o Permeabil 

o Impermeabil 

9. Apa, aerul și solul sunt medii de viață.  

o Adevărat 

o Fals 

10. Bifați doar rândul cu ape curgătoare:  

o pârâul, râul, fluviul 

o balta, lacul, marea, oceanul 

11. Izvorul este:  

o Apă curgătoare de dimensiune medie. 

o Locul unde apa subterană iese la suprafață. 

12. Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă (la rece) se numește:  

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

13. Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă (la căldură) se numește:  

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

14. Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă (la rece) se numește:  

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

15. Trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă (la căldură) se numește:  

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

16. Denumește trei acțiuni pe care tu le faci pentru a proteja mediile de viață (apa, aerul și solul). 

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

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

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

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

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

................................................................................................ 
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Dacă ai terminat, realizează în chenar, un fluturaș prin care să îndemni copiii să nu risipească apa. 

Scrie un mesaj drăguț ca titlu pentru fluturaș și desenează cât mai sugestiv. 
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Barem de corectare 

Nr. 

item 

Itemul  Posibile răspunsuri/Răspunsul 

corect (răspunsurile corecte sunt 

marcate cu roșu și subliniate) 

Acordarea 

punctelor 

1.  1. Bifează doar resursa 

naturală epuizabilă: 

 

apa 

petrolul 

energia solară 

puterea vântului 

 

5 puncte 

 

2.  2. Apa acoperă trei 

sferturi din suprafața 

terestră. 

 

 

 

Adevărat 

Fals 

 

5 puncte 

3.  3. Apa potabilă: 

 

 

Nu este apa bună de băut. 

Este apa bună de băut. 

 

5 puncte 

4.  4. Apa este incoloră, 

inodoră și insipidă. 

 

Adevărat 

Fals 

5 puncte 

5.  5. Aerul este: 

 

 

un corp solid 

un corp gazos 

un corp lichid 

5 puncte 
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6.  6.  Atmosfera este 

învelișul gazos al planetei 

noastre  care ne 

protejează de radiațiile 

venite din cosmos. 

 

 

Adevărat 

Fals 

5 puncte 

 

7.  7. Solul este stratul fertil 

de pe suprafața 

pământului. 

 

 

Adevărat 

Fals 

5 puncte 

 

8.  8. Solul este: 

 

 

Permeabil 

Impermeabil 

5 puncte 

 

9.  9. Apa, aerul și solul sunt 

medii de viață. 

 

 

Adevărat 

Fals 

5 puncte 

 

10.  10. Bifați doar rândul cu 

ape curgătoare: 

 

pârâul, râul, fluviul 

balta, lacul, marea, oceanul 

5 puncte 

 

11.  11. Izvorul este: 

 

Apă curgătoare de dimensiune 

medie. 

Locul unde apa subterană iese la 

suprafață. 

5 puncte 

 

12.  12. Trecerea apei din 

stare lichidă în stare 

solidă (la rece) se 

numește: 

solidificare 

topire 

evaporare 

5 puncte 
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 condensare 

 

13.  13. Trecerea apei din 

stare solidă în stare 

lichidă (la caldură) se 

numește: 

 

solidificare 

topire 

evaporare 

condensare 

 

5 puncte 

 

14.  14. Trecerea apei din 

stare gazoasă în stare 

lichidă (la rece) se 

numește: 

 

solidificare 

topire 

evaporare 

condensare 

 

5 puncte 

 

15.  15. Trecerea apei din 

stare lichidă în stare 

gazoasă (la caldură) se 

numește: 

 

solidificare 

topire 

evaporare 

condensare 

 

5 puncte 

 

16.  16. Denumește trei 

acțiuni pe care tu le faci 

pentru a proteja mediile 

de viață (apa, aerul și 

solul). 

Dacă ai terminat, 

realizează, în chenar,  un 

fluturaș prin care să 

îndemni copiii să nu 

- Numeste câte o acțiune 

pentru protejarea celor 3 

medii de viață; 

 

 

 

 

 

- Realizează un afiș sugestiv 

3x3 puncte 

 

 

 

 

 

6 puncte 
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risipească apa. Scrie un 

mesaj drăguț ca titlu 

pentru fluturaș și 

desenează cât mai 

sugestiv 

 

 

Testele de evaluare sumativă la disciplina știinţe ale naturii, prevăd, în conformitate cu 

obiectivele curriculare, stabilirea nivelului individual al elevilor corespunzător capacităţilor lor.  

Punctajul maxim acordat pentru test este de 100 de puncte,  cu 10 puncte din oficiu. 

Stabilirea calificativului individual la test, va fi efectuat în baza graficului: 

% Calificativul 

81-100 

61-80 

41-60 

0 -40 

 

Foarte bine 

Bine 

Suficient 

Insuficient 
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Rolul lecturii şi optimizarea lecturilor în rândul elevilor 

 Prof. Bojan Elena Claudia 

Şcoala Gimnazială „NICOLAE TITULESCU”, Caracal, Jud. Olt 

 

 Lectura operelor literare, ca mijloc de instrucţie şi educaţie, are o importanţă deosebită în 

pregătirea tinerilor la intrarea în viaţă, în alegerea profesiunii şi a modelului de urmat. 

 Adrian Marino stabileşte următoarele modalităţi de lectură: lectura-informaţie, lectura-

distracţie, lectura-refugiu (formă de evaziune), lectura-plăcere, lectura-cultură, lectura-existenţă. Lor 

li se pot adăuga, cu eventuale suprapuneri, lectura de întreţinere, de îmbunătăţire a profesiei, lectura 

ca recreere, divertisment, cale spre cunoaşterea culturală sau ştiinţifică, lectura-curiozitate etc. Ca alte 

forme se pot aminti, de asemenea, lectura-drog şi lectura-tranchilizant, privite ca valori terapeutice. 

 Cititorul poate fi pasionat, cel care străbate fără alegere tot felul de cărţi şi trăieşte din influenţa 

şi modelul lor, ocazional, dar cu formaţie multilaterală, cititorul cu pasiuni de etalare a cunoştinţelor, 

cititorul analist, cititorul-filosof, cu tendinţe de critic de idei, cititorul snob, cititorul la care literatura 

devine materie şcolară etc. 

 Întrucât lectura este „un eveniment al cunoaşterii”, studiul cărţilor de către elevi impune 

organizarea, îndrumarea şi supravegherea de către profesori, întocmirea listelor bibliografice, controlul 

cititului, al lecturii, folosirea acesteia etc. Mulţi profesori, însă, se confruntă cu o realitate care adeseori 

îi descumpăneşte: elevii lor nu citesc, nu valorizează lectura, într-un cuvânt nu se simt motivaţi pentru 

acest efort intelectual. 

 Şcoala are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul 

propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Faptul că programele 

actuale sunt puse sub semnul comunicării are drept consecinţă conceperea lecturii atât ca act de 

cunoaştere cât şi ca act de comunicare (textul devine astfel dinamic, fiind un dialog al receptorului cu 

textul, participare activă la procesul de reconstruire a sensurilor). 

 Pe de altă parte, activităţile de producere a mesajelor orale şi scrise pe marginea textelor 

discutate în clasă au o pondere importantă în cadrul orelor de literatură pentru că ele demonstrează 

nivelul abilităţilor de înţelegere, analiză şi interpretare ale fiecărui elev. 

 Pentru ca lectura să devină mai motivantă pentru elevi, există câteva principii considerate 

esenţiale: 

▪ Lectura să fie centrată pe sensurile pe care un text le poate genera; 

▪ Lectura să fie interactivă (receptorul intră în dialog cu textul, pune întrebări, încearcă să 

formuleze răspunsuri personale); 
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▪ Lectura să fie exersată (elevilor li se creează oportunităţi de a citi în scopuri diverse texte 

variate; profesorul foloseşte în mod consecvent la orele de literatură un algoritm de lucru cu 

textul); 

▪ Lectura să aibă un scop pe care elevii să-l poată identifica (plăcere, cunoaştere, descoperirea 

unor strategii de lectură etc.); 

▪ Lectura să fie încurajată (prin atitudinea personală a profesorului care valorizează lectura, dar 

şi prin feed-back). 

Nu este suficient ca profesorul să fie de acord cu aceste principii, el trebuie să le pună şi în 

practică, în timpul orelor de literatură pe care le regizează. 

Ora de literatură trebuie să se bazeze, în primul rând, pe lucrul cu textul. Aceasta înseamnă că 

în cadrul unei lecturi dirijate de către profesor, elevul deconstruieşte textul pentru a-i reconstitui 

semnificaţiile. 

 Profesorul trebuie să ghideze lectura, această călătorie a elevilor în lumea textului, astfel încât 

fiecare dintre ei să ajungă la o înţelegere personală a textului discutat, să nu dea verdicte privind 

interpretările pe care elevii le dau unor texte, să încurajeze notarea ideilor, împărtăşirea acestora şi 

confruntarea dintre ele. 

 Motivarea elevilor pentru lectură depinde, în primul rând, de efortul pe care îl face fiecare 

profesor în parte, clarificându-şi el însuşi anumite aspecte privind punerea în scenă a lecturii în şcoală. 

Paul Cornea spunea în lucrarea sa Introducere în teoria lecturii „…că nici computerul, nici 

televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol cardinal în viaţa 

oamenilor, că accelerarea progresului tehnic va fi mereu însoţită de remedierea compensatoare a unui 

spaţiu liber pentru închipuire, visare şi căutare de sens… Cred, vreau sa cred că vom continua să citim 

chiar dacă nu vor mai fi cărţi. O vom face, la nevoie, pe ecrane portabile sau fixe, de buzunar ori de 

mari dimensiuni, dar vom continua s-o facem câtă vreme vom persevera să gândim şi să producem 

bunuri simbolice.” 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Ed. Minerva, Bucureşti, 1988 

2. Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed. Dacia, 

Cluj-Napoca, 2000 

3. Pamfil, Alina, Didactica limbii şi literaturii române, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 2000 
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Propuneri de subiecte pentru concursul „Matematica pentru isteți” 

Clasa a IV-a 

 

Prof.înv.primar Borş-Humulescu Elena-Iulia 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”  

Târgu-Neamţ, județul Neamț 

SUBIECTUL  I 

a) Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor: 

[1 + (7 + 7 x 3) : 2] + [2 – (10 – 2 x 2) : 6]x 10 = 

b) Aflaţi valoarea lui a din egalitatea:  

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5 – 20 = (92 – 4 x 8) x 8 

SUBIECTUL  II 

a) Dintr-un număr natural se scade 12. Diferența se împarte la 5 și câtul obținut se adună cu 7. 

Rezultatul astfel obținut se înmulțește cu 2 și se obține 28. Care este numărul inițial? 

b)  Ioana și Matei au împreună 100 de lei. După ce Ioana mai primește de la bunica sa 75 de lei și 

Matei primește 125 de lei, ai au acum sume egale de bani. Ce sumă a avut fiecare la început? 

SUBIECTUL  III 

a)   Un număr este cu 25 mai mare decât altul. Împărțind suma celor două numere la diferența lor, 

obținem câtul 24 și restul 23. Determinați cele două numere. 

b)  Suma a trei numere naturale este 1000. Suma primelor două numere este egală cu al treilea 

număr, iar diferența lor este 198. Determinați cele trei numere. 

SUBIECTUL  IV 

a) La un test de evaluare, elevii unei clase au obținut calificativele: foarte bine, bine și suficient. 

Dintre aceștia, 32 de elevi nu au luat suficient, 16 elevi nu au luat bine, iar 24 de elevi nu au luat foarte 

bine. Câte calificative din fiecare fel s-au obținut? 

b) În vederea pregătirii pentru participarea la concursul de matematică, Dana își propune să 

rezolve în fiecare zi cu 5 probleme mai multe decât în ziua precedentă. Astfel, la finalul unei săptămâni, 

ea are rezolvate, în total, un număr de probleme egal cu sfertul celui mai mic număr de trei cifre care 

are cifra sutelor 7. Câte probleme a rezolvat în cea de-a cincea zi a săptămânii? 
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BAREM DE CORECTARE: 

SUBIECTUL  I ............. 7 p 

a)  

[1 + (7 + 7 x 3) : 2] + [2 – (10 – 2 x 2) : 6] x 10 = 

[1 + (7 + 21) : 2] + [2 – (10 – 4) : 6] x 10 = 

(1 + 28 : 2) + (2 – 6 : 6) x 10 = 

(1 + 14) + (2 – 1) x 10 = 

15 + 1 x 10 = 

15 + 10 = 25 

 

 

2 x 0,25p 

2 x 0,25p 

2 x 0,25p 

2 x 0,25p 

2 x 0,5p 

.........3p 

b)  

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5 – 20 = (92 – 4 x 8) x 8 

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5 – 20 = (92 – 32) x 8 

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5 – 20 = 60 x 8 

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5 – 20 = 480 

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5  = 480 + 20 

[(5 x a + 24) : 17 + 18] x 5  = 500 

(5 x a + 24) : 17 + 18  = 500 : 5 

(5 x a + 24) : 17 + 18  = 100 

(5 x a + 24) : 17  = 100 – 18 

(5 x a + 24) : 17  = 82 

5 x a + 24 = 82 x 17 

5 x a + 24 = 1394 

5 x a  = 1394 – 24 

5 x a  = 1370 

a  = 1370 : 5 

a  = 274 

Răspuns: 274  

 

 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,5p 

.........4p 

SUBIECTUL  al II-lea ............. 7 p 

a)  

 [(a - 12) : 5 + 7] x 2 = 28 

(a - 12) : 5 + 7 = 28 : 2 

 

1p 

0,25p 
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(a - 12) : 5 + 7 = 14 

(a - 12) : 5 = 14 – 7 

(a - 12) : 5 = 7 

a – 12 = 7 x 5 

a – 12 = 35 

a = 35 + 12 

a = 47 

Răspuns: 47  

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,75 

..........3,5p 

b) 

1) 100 lei + 75 lei + 125 lei = 300 lei (vor avea împreună copiii) 

2) 300 lei : 2 = 150 lei (va avea fiecare copil la final) 

3) 150 lei – 75 lei = 75 lei (a avut Ioana) 

4) 150 lei – 125 lei = 25 lei (a avut Matei) 

Răspuns: 75 lei, 25 lei  

 

1p 

0,5p 

1p 

1p 

..........3,5p 

SUBIECTUL  al III-lea 

 

............. 7 p 

a)   

 

I nr.                                25 

al II-lea nr.                                    623        2 p.e. + 25 

 

1) 24 x 25 + 23 = 600 + 23 = 623 (suma celor două numere) 

2) 623 – 25 = 598 (2 p.e.) 

3) 598 : 2 = 299 (1 p.e. – al doilea număr) 

4) 299 + 25 = 324 (primul număr) 

Răspuns: 324 și 299 

  

 

 

 

0,5p 

 

0,75p 

0,75p 

0,75p 

0,75p 

...........3,5p 

b) 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  941  
 

I nr.                               198 

al II-lea nr.                                                     1000        4 p.e. + 396 

al III-lea nr.                                  198 

 

1) 2 x 198 = 396 (în plus față de părțile egale) 

2) 1000 – 396 = 604 (4 p.e.) 

3) 604 : 4 = 151 (1 p.e. – al doilea nr.) 

4) 151 + 198 = 349 (primul nr.) 

5) 349 + 151 = 500 (al treilea nr.) 

Răspuns: 349, 151, 500  

 

1p 

 

 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

.........3,5p 

SUBIECTUL  al IV-lea ............. 7 p 

a)  

a – nr de calificative de foarte bine 

b – nr de calificative de bine 

c – nr de calificative de suficient 

a + b = 32 

a + c = 16 

b + c = 24 

2 a + 2 b + 2 c = 72 

2 x (a + b + c) = 72 / : 2 

a + b + c = 72 : 2 

a + b + c = 36 

 

a + b + c = 36 

a + b = 32 

c = 36 – 32  

c = 4 (calificative de suficient) 

 

a + b + c = 36 

a + c = 16  

 

0,5p 

 

 

 

 

 

0,5p 

 

 

0,5p 

 

 

 

0,5p 
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b = 36 – 16 

b = 20 (calificative de bine) 

 

a + b + c = 36 

b + c = 24  

a = 36 – 24  

a = 12 (calificative de foarte bine) 

Răspuns: 12, 20 și 4 

0,5p 

 

 

 

 

0,5p 

 

..........3p 

b)  

 

luni 

marți                   5 

miercuri              5    5 

joi                       5     5   5                              175        7 p.e. + 105  

vineri                  5    5    5   5 

sâmbătă              5    5    5   5    5  

duminică           5    5   5    5    5   5 

1) 1 săptămână = 7 zile 

2) 700 – cel mai mic nr de 3 cifre cu cifra sutelor 7 

3) 700 : 4 = 175 (sfertul lui 700) 

4) 21 x 5 = 105 (în plus față de părțile egale) 

5) 175 – 105 = 70 (7 p.e.) 

6) 70 : 7 = 10 (1 p.e. – probleme rezolvă în prima zi) 

7) 10 + 4 x 5 = 10 + 20 = 30 (probleme rezolvă în a cincea zi) 

Răspuns: 30  

 

 

 

 

 

0,5p 

 

 

 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

..........4p 
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Ecuații de forma ax + b = c, cu a, b, c  R 

Evaluare formativă  

Profesor Gabor Elisabeta 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț, județul Neamț 

 

Clasa: a VII-a 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii  

Disciplina: Matematică – Algebră 

Unitatea de învăţare: Ecuații și inecuații 

Tema lecţiei: Ecuații de forma ax + b = c, cu a, b, c  R 

Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare, însuşire de noi cunoştinţe 

COMPETENŢE  SPECIFICE 

S1 – Identificarea caracteristicilor numerelor reale și a formelor de scriere a acestora în 

contexte variate; 

S2 – Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale și a proprietăților acestora în rezolvarea unor 

ecuații și a unor inecuații; 

S3 – Transpunerea unei situații-problemă în limbajul ecuațiilor și/sau inecuațiilor, rezolvarea 

problemei obținute și interpretarea rezultatului; 

S4 – Redactarea rezolvării ecuațiilor și a inecuațiilor studiate în mulțimea numerelor reale. 

COMPETENŢE  DERIVATE 

D1 – să rezolve ecuaţii de gradul I cu coeficienţi reali; 

D2 – să rezolve ecuaţii reductibile la ecuaţia de gradul I cu o necunoscută; 

D3 – să rezolve ecuaţii de gradul I, deduse din enunţul unei probleme; 

D4 – să rezolve probleme aplicative/practice. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Numele şi prenumele elevului: 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

1) Să se rezolve 

ecuaţiile de mai jos 

în mulțimea 

numerelor raționale: 

a) 8 – 3x = 20   

S = {      } 

b) 272 =+y    

S = {      } 

2) Să se rezolve ecuaţia în 

mulțimea numerelor reale:  

3

45
1

2

1 xx −
−=

− . 

  S = {      } 

3) Să se rezolve ecuaţia în 

mulțimea numerelor reale: 

25262 =−x . 

  S = {      } 

4) Să se rezolve ecuația în 

mulțimea numerelor reale: 

( ) 0
3

2

2

1
26 =








−− xx    

  S = {      } 

5) Aflați parametrul m, astfel 

încât ecuația  

mxmx 252 −=− să aibă 

soluția 2. 

  S = {      } 

6) Rezolve ecuaţia în mulțimea 

numerelor reale: 

( ) ( ) ( )23233 xxxx −−=−+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuaţia de gradul I cu 
o necunoscută 

 

 – x =  
 

| x - | = 
1 

(x - )(   + x) = 

 

            2        
 x               
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c) 4(x – 3) = 4x + 

10    S = {      

} 

d) 3(z + 2) = 3z + 

6   S = {      } 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

  S = {      } 

                                     

  S = {      } 

7) Aflati lungimile laturilor 

triunghiului ABC, ştiind că are 

perimetrul de 31 cm și 

lungimile laturilor x, x+1 și 

x+3. 

  S = {      } 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
42

5

3
+=

−
−

xxx
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FIȘĂ DE AUTOEVALUARE 

Numele şi prenumele elevului: 

 

1. Astăzi am învățat despre: 

_________________________________________________________________________________

_______ 

2. O idee nouă / o descoperire pe care am făcut-o este: 

___________________________________________________________________ 

3. Acum am înţeles: 

_________________________________________________________________________________

______________ 

4. Mi-e neclar: 

_________________________________________________________________________________

__________________ 

5. Un lucru pe care l-am învăţat şi pe care îl pot folosi în afara şcolii este: 

____________________________________________________ 

6. Conexiunile pe care le pot face cu alte lucruri pe care le ştiu sunt: 

________________________________________________________ 

 

 

În timpul lecției m-am simțit:                                                        Consider 

că merit nota: _____ 
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Present Perfect Simple Through a Song (7th grade) 

Vlad Loredana - Gabriela 

 Liceul Teoretic “Mihail Kogǎlniceanu” 

Loc. Mihail Kogǎlniceanu, Jud. Constanţa 

 

Tasks: 

1. Listen to the video and fill in the blanks; 

2. Watch the video and check the answers, using the subtitles; 

3. Discover the verb forms in the Present Perfect Simple; 

4. Discover the adverbs used with the Present Perfect Simple. Can you think of other adverbs? 

5. When do we need to use the Present Perfect Simple? Find and underline the rules. 

 

Song of the Present Perfect 

The song of the present perfect _____   ______(1) here to say you’re fine 

if you use it for something that started in the past 

that’s still going at the present time 

 

Like when I say “I ____    _____ (2) your friend ______ (3) years” 

It means we met some years ago and we’re still friends, my dear 

 

The song of the present perfect ____    ______ (4) here to say: hey man 

you can use it for something that happened in the past 

…but you don’t need to explain exactly when 

 

Like when I say: “I’____   ______(5) to the UK” 

It means I went there in the past but you don’t know what day 

 

In the last few minutes I ___     _____(6) this tune somehow 

You have heard a minute of this song ___   ___   ___ (7) 

I _____   _____ (8) my words and I don’t know what I can say 

I hope I’___   _____(9) myself quite clear, with it now you can play 

 

The song of the present perfect ____   ______ (10) here to tell you that 
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You can use it at the time when a thing takes place 

but it’s time hasn’t finished _______ (11) 

 

 

Like when you say “I’ ___   ______ (12) outside today” 

The night has not come _______ (13) - it’s the same day, so you can use it, mate! 

 

Finally the present perfect it’s really handy (and not a crime) 

when the action of the verb you are using has 

some effects in the present time 

 

Like when I say, “Hey look what I ______   ______ (14)!” 

I have ________ (15) finished writing you this song and you can hear it now! 

 

In the last few minutes I _____   _______ (16) this tune somehow 

You _____   ______ (17) two minutes of this song ___   ___   ____ (18) 

and after all of this I hope that you ________   ______ (19) bored 

and the present perfect for you is not a problem anymore! 

 

 

 

 

Answers: 

1. has come; 2. have been; 3. for; 4. has come; 5. ‘ve been; 6. have sung; 7. up to now; 8. have lost; 

9. ‘ve made; 10. has come; 11. yet; 12. ‘ve been; 13. yet; 14. have done; 15. just; 16. have sung; 17. 

have heard; 18. up to now; 19. haven’t got. 

 

Source: 

https://www.youtube.com/watch?v=S8XYAmT8iDU&ab_channel=LearningEnglishSongs 
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EXEMPLU DE SUBIECT PENTRU OLIMPIADA DE RELIGIE 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

CLASA A VIII-A 

 

Profesor Ceapă Svetlana 

Școala Gimnazială: “Miron Costin”, Galați 

 

 

▪ Toate subiectele sunt obligatorii. 

▪ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

▪ 10 puncte se acordă din oficiu. 

 

Subiectul I                                                                  30 

puncte 

 

Citiţi cu atenţie următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele: “Ieșit-a semănătorul să semene sămânța 

sa. Și semănând el, una a căzut lângă drum … alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea, au 

înăbușit-o....” (Luca 8,5-7) 

1. Identificaţi  pilda; 

2. Explicați înțelesul simbolurilor ,,sămânța” și ,,spini”;  

3. Precizați două învățături morale, care se desprind din pildă; 

4. Formulați două enunțuri în care să arătați cum pot fi aplicate aceste învăţături în viaţa de zi cu 

zi. 

 

Subiectul II                                                                   20 

puncte 

 

Alcătuiți o compunere cu titlul ”Icoana în viața creștinului”, de 10-15 rânduri, în care să folosiți: 

 

a) Două sintagme care definesc icoana; 

b) Motivul cinstirii icoanelor; 

c) Modalitățile de cinstire ale icoanelor; 

d) Funcțiile icoanei; 

e) Termenul care definește prima icoană nefăcută de mână omenească.  

 

Subiectul III                                                      40 

puncte 

 

Pornind de la textul:  „Am văzut casa și m-am gândit la arhitect; am văzut lumea și am înțeles Pronia, 

am văzut corabia fără cârmaci, scufundându-se; am văzut faptele oamenilor neisprăvind nimic fără 

Dumnezeu, care le conduce; am văzut cetăți și republici deosebite în constituția lor și am înțeles că 

toate există prin rânduiala lui Dumnezeu. Turma e de la păstor, iar creșterea tuturor pe pământ e de 

la Dumnezeu.” (Sf. Efrem Sirul), elaborează o compunere de 1-2 pagini despre modul cum își 

manifestă Dumnezeu grija Sa față de lume. 
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

▪ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem. 

▪ Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile 

      precizate în barem. 

 

Subiectul I                                                                                         30 

puncte 

1. Pentru identificarea  corectă a pildei se acordă  5 puncte (Pilda Semănătorului),  pentru răspuns  

      incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

2. Pentru explicarea corectă a simbolurilor “sămânța”, “spini” (Cuvântul lui Dumnezeu; grijile prea 

multe, plăcerile lumești și diferitele preocupări ale oamenilor) se acordă 5 puncte (2,5p.x2), pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

se acordă 0 puncte; 

3. Pentru precizarea corectă a două învățături morale se acordă 10 puncte (5p.x2), pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte (2,5p.x2), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

se acordă 0 puncte; 

4. Pentru formularea corectă a celor două enunțuri se acordă 10 puncte (5p.x2), pentru răspuns parţial     

      corect sau incomplet se acordă 5 puncte (2,5p.x2), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă     

      0 puncte. 

 

Subiectul II                                                                     20 

puncte 

a. Pentru  formularea corectă a două sintagme care definesc icoana se acordă 3 puncte (2x1,5p.), 

pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte; 

b. Pentru  formularea corectă a motivului cinstirii icoanelor se acordă 3 puncte, pentru răspuns parţial 

corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 

puncte; 

c. Pentru formularea corectă a modalităților de cinstire ale icoanelor se acordă 3 puncte, pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

se acordă 0 puncte; 

d. Pentru precizarea corectă a funcțiilor icoanei (harică, latreutică, educativ-religioasă/ pedagogică, 

estetică), se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru 

răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

e. Pentru  formularea corectă a termenului care definește prima icoană nefăcută de mână omenească 

(mahramă) se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

f. Pentru respectarea structurii compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a 

ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios se acordă 5 puncte, pentru 
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respectarea parțială a cerinței se acordă 2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se acordă 0 

puncte. 

 

Subiectul III                                                                 40 

puncte 

a. Pentru explicarea modalităților de manifestare ale celor trei aspecte ale providenței divine 

(conservare, conlucrare, cârmuire/ conducere) asupra creației se acordă 15 puncte (5x3p.), pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7,5 puncte (2,5x3p.), pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

b. Pentru precizarea importanţei providenței divine (toate le lucrează Dumnezeu spre folosul și 

mântuirea noastră) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 

puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

c. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a 

cerinţei se acordă 2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se acordă 0 puncte; 

d. Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se 

acordă 0 puncte;  

e. Pentru originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,  pentru lipsa originalităţii textului se 

acordă 0 puncte. 

 

  Notă: Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a   

  ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură. 
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Test de evaluare la Religie 

Unitatea de învățare: „Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului” 

Clasa a VI-a 

Profesor Svetlana Ceapă 

Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, Galaţi 

 

I . Alege varianta corectă de răspuns:                                                                          1 punct (0,25p. x 4=1p.) 

1. Locul unde Domnul Iisus Hristos S-a urcat împreună cu Petru, Iacov şi Ioan, pentru a Se ruga înainte de 

Răstignirea Sa se numește: 

  a. muntele Fericirilor; 

  b.  muntele Tabor; 

  c.  muntele Măslinilor. 

2.  În vremea Domnului Iisus, evreii se aflau sub stăpânire: 

 a. babiloniană; 

 b. romană; 

 c. egipteană. 

3.  Fiul lui Dumnezeu S-a născut în: 

 a. Nazaret; 

 b. Galileea; 

 c. Betleem. 

4. Domnul Hristos S-a înălţat la cer la: 

 a. cincizeci de zile de la Înviere; 

 b. zece zile de la Pogorârea Duhului Sfânt; 

 c. la  patruzeci de zile de la Înviere. 

 

 

II. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunţuri:                              1 punct (0,25p. x4=1p.) 

 Ţara Sfântă a fost denumită şi Ţara Făgăduinţei; 

 La Botezul Domnului în apa Iordanului, Sfântul Duh S-a arătat în chip de porumbel. 

 Pe vremea Mântuitorului Ţara Sfântă era împărţită în provinciile: Galileea, Samaria, Capernaum. 

 Pe lângă cei 12 apostoli, Domnul Iisus a trimis la propovăduire alţi 70 de ucenici. 
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III. Realizează corespondenţa dintre termenii celor două coloane:                         1 punct (0,25p. 

x4=1p.) 

    1.   smirnă, aur,  tămâie                                     a. Botezul Domnului 

    2.   râul Iordan                                                   b. Ziua Eroilor 

    3.   Sfânta Împărtăşanie                                     c. Cina cea de Taină 

    4.   Înălţarea  Domnului                                     d. Naşterea Domnului    

 

IV. Așează în ordine cronologică următoarele evenimente:                                     1 punct (0,25p. 

x4=1p.) 

Cina cea de Taină, 

Rugăciunea din Grădina Ghetsimani; 

Intrarea Domnului în Ierusalim; 

Condamnarea lui Iisus. 

 

V.  Făcând referire la cunoştinţele de care dispui, alcătuiește câte  un enunț cu următorii 

termeni:   

       blasfemie, a propovădui,  pogorâre,  epifanie.                                                        1 punct (0,25p. 

x4=1p.) 

                                                             

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

VI. Completează următoarele enunţuri cu termenii corespunzători:                   1 punct (0,25p. 

x4=1p.) 

a. Iisus Hristos S-a născut în …………………… şi a copilărit în localitatea 

……………………………… 

b. Domnul Hristos i-a îndemnat pe oameni spre împlinirea marii  porunci a 

………………………………. 
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c. Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat de către  

……………………………………………………... 

d. Numele Iisus se tâlcuiește 

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

 

VII. Răspunde în scris la următoarele întrebări:                                                       1 punct (0,25p. 

x4=1p.) 

a. Cine i-a vestit Fecioarei Maria că ea a fost aleasă să-l nască pe Ful lui Dumnezeu? 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

b. Unde a fugit Familia Sfântă ca să scape de furia lui Irod? 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

c. La ce vârstă Iisus a mers la Templul din Ierusalim, unde i-a uimit cu înțelepciunea Sa pe 

învăţătorii de lege? 

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

.... 

……………………………………………………………………………………………………

……….. 

d. Arătarea Sfintei Treimi la Botezul Domnului se mai numește? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

VIII. Subliniază enunţul corect:                                                                               1 punct (0,50p. 

x4=2p.) 

1. Mântuitorul S-a rugat pentru cei care Îi făceau rău astfel: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce 

fac”/ /Doamne, să-i pedepseşti pe ei! 
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2. Mântuitorul le-a spus apostolilor Săi: Veţi rămâne singuri, după Înălţarea Mea/„alt Mângâietor 

vă voi da ca să fie cu voi în veac…”. 

3. În Rugăciunea din Grădina Ghetsimani Mântuitorul a rostit următoarele cuvinte: „ Părinte, de 

voieşti, treacă de la Mine acest pahar…dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă”/ De ce căutaţi pe 

Cel viu între cei morţi?” 

4. Iisus i-a chemat pe Andrei şi fratele acestuia Simon-Petru, ca să-I fie apostoli, spunându-le: 

„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni/ Fie vouă după Cuvântul Meu.” 

 

 

Total: 10 puncte. 

 Din oficiu: 1 punct. 
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FORMULA CONTABILĂ ȘI ARTICOLUL CONTABIL 

 PROIECT DIDACTIC PUBLICAT PE PLATFORMA LIVRESQ 

 

Prof. ec. Stănescu Carmen Diana 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea„ Pașcani 

 

Profesor:  Stănescu Carmen Diana 

Unitatea: Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani 

Disciplina: Contabilitate generală 

Clasa : a X - a 

Capitolul: Contul 

Tema: Formula contabilă și articolul contabil 

Lecție interactivă 

 

      LIVRESQ – este o platformă care permite crearea lecțiilor interactive.  Pentru crearea unei lecții 

interactive, profesorul deschide cont, creează lecția și o publică în bibliotecă.  La finalizarea lecției se 

accesează fereastra „Metadate” , care permite trecerea informațiilor finale  și actualizarea cuprinsului. 
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Crearea unei lecții interactive pe platforma Livresq, necesită respectarea unor condiții. 

- Denumirea lecției, 

- Fișiere video, audio, galerie de imagini, taburi, acordeon, chestionar, asistenți, etc. 
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Fiecare lecție prezintă elemente interactive. 

1. ”Chestionarul” este un element interactiv, folosit pentru actualizarea cunoștințelor anterioare. 
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2. ”Asistentul” este folosit pentru felicitarea elevilor care au dat răspunsuri corecte. 
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3. Pentru prezentarea noțiunilor noi, am introdus ca element interactiv ”filmul”. 

 

 

4. Un alt element interactiv folosit pentru clasificarea formulelor contabile este 

” acordeonul”. 
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5. Pentru prezentarea detaliată a lecției am folosit instrumentul interactciv ”Tab”. 
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6. Pentru fixarea cunoștințelor noi, am folosit instrumentul interactiv ”Chestionar”. 
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7. Bariera – instrument interactiv folosit pentru  feefback-ul elevilor 
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Profesor: Tanislav Maria Cristina 

Clasa a IX a  

ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE  

Modulul:  Economia întreprinderii  

Tema 2: Analiza sistemului organizării procesuale a întreprinderii   

Tip de activitate: de laborator tehnologic 

 

Rezultate ale învățării vizate 

 

 

 

Activitate realizată prin metoda: ”Explozia stelară” 

Scurtă descriere a metodei:  

Metoda ”Explozia stelară” este o metodă de dezvoltare a creativității, similară brainstormingului. 

Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare. Scopul 

metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. 

Obiective:  

- Clasificarea  funcțiunilor existente la nivelul unei întreprinderi; 

- Aplicarea  proceselor economice existente la nivelul funcțiunilor întreprinderii, la nivel 

unui loc de muncă; 

- Respectarea  etapelor de realizare  a  activităților din cadrul funcțiunilor întreprinderii. 

 

Mod de organizare a activității online/a clasei: 

• Activitate pe grupe 

 

Resurse materiale:  

Calculator, laptop  

Durată: 40  minute 

 

Modalitatea de aplicare a metodei pentru conținutul ales - Etape de lucru: 

Procedura de lucru: 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4.1.8. Clasificarea proceselor 

tehnologice la nivelul unei 

unităţi economice 

4.2.12. Aplicarea proceselor 

tehnologice la nivelul locului 

de muncă 

4.3.7. Respectarea etapelor de 

realizare a unui proces 

economic 
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Lectia se desfașoară online. Profesorul se poate folosi de Google meet, zoom sau altă platforma 

educațională. Profesorul se poate folosi si de softul Wordwall. Metoda facilitează participarea 

întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă 

construcţia de idei pe idei.  Se scrie problema ”Sistemul organizării procesuale a întreprinderii” pe o 

foaie de flipchart şi se solicită cât mai multe întrebări care au legătură cu ea.  

Exemple de întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare. Fiecare 

grup lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări, cât mai diverse, căutând și răspunsurile 

la întrebările formulate. 

Câte un reprezentant din fiecare echipă notează pe Whiteboard-ul softului educațional folosit cele mai 

relevante întrebări. Sub îndrumarea profesorului, se formulează răspunsurile, se evidențiază cele mai 

interesante întrebări și se apreciază munca în echipă. 

 

ACTIVITATEA DE EVALUARE  

 

Modulul:  Economia întreprinderii  

Tema 2: Analiza sistemului organizării procesuale a întreprinderii   

Tip de activitate: de laborator tehnologic 

 

 

Sistemul 
organizării 

procesuale a 
întreprinderii   

Ce presupune funcțiunea 
comercială? 
 

Care sunt activitățile în cadrul 
funcțiunii de producție? 
 

??? 
 

??? 
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Rezultate ale învățării vizate 

 

Activitate realizată prin metoda: ”Explozia stelară” 

Scurtă descriere a metodei:  

Metoda ”Explozia stelară” este o metodă de dezvoltare a creativității, similară brainstormingului. 

Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare. Scopul 

metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. 

 

Obiective:  

- Evaluarea  clasificării  funcțiunilor existente la nivelul unei întreprinderi; 

- Evaluarea aplicării proceselor economice existente la nivelul funcțiunilor întreprinderii, la 

nivel unui loc de muncă; 

- Evaluarea respectării etapelor de realizare a activităților din cadrul funcțiunilor 

întreprinderii. 

 

Mod de organizare a activității online/a clasei: 

- Activitate pe grupe 

Resurse materiale:  

- Calculator, laptop  

Durată: 40  minute 

 

Barem de corectare și notare 

 

Criterii și indicatori de realizare și ponderea acestora 

Nr. 

crt. 

Criterii de realizare şi ponderea 

acestora 
Indicatorii de realizare şi ponderea acestora Punctaj 

1. Primirea şi planificarea 

sarcinii de lucru 

30% Organizarea în cadrul grupei pentru 

notarea întrebărilor și prezentarea 

rezultatelor 

20% 6 p 

Stabilirea tipurilor de întrebări 

relevante pentru tema propusă 
80% 24 p 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

4.1.8. Clasificarea proceselor 

tehnologice la nivelul unei 

unităţi economice 

4.2.12. Aplicarea proceselor 

tehnologice la nivelul locului 

de muncă 

4.3.7. Respectarea etapelor de 

realizare a unui proces 

economic 
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2. Realizarea sarcinii de lucru 40% Formularea cât mai multor întrebări 

care au legătură cu activitatea de 

învățare propusă  

40% 16 p 

Elaborarea răspunsurilor pentru 

întrebările relevante  
40% 16 p 

Colaborarea cu membrii echipei de 

învățare 
20% 8 p 

3. Prezentarea şi promovarea 

sarcinii realizate 

30% Folosirea corectă a terminologiei de 

specialitate 
20% 6 p 

Prezentarea întrebărilor esențiale pe 

Whiteboard 
40% 12 p 

Prezentarea  și transmiterea corectă 

a informațiilor prin mijloacele 

electronice 

40% 12 p 

Total 100% 100 p 

 

Fișa de evaluare a activității 

Criterii de apreciere a performanței: Punctaj 

Maxim Acordat 

6 

Răspuns corect 6 

Răspuns 

parțial corect 

3 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

Stabilirea tipurilor de întrebări relevante pentru tema 

propusă 

24  

Răspuns corect 24 

Răspuns 

parțial corect 

12 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 
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Formularea cât mai multor întrebări care au legătură cu 

activitatea de învățare propusă  

16  

Răspuns corect 16 

Răspuns 

parțial corect 

8 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

Elaborarea răspunsurilor pentru întrebările relevante  

16  

Răspuns corect 16 

Răspuns 

parțial corect 

8 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

Colaborarea cu membrii echipei de învățare 

8  

Răspuns corect 8 

Răspuns 

parțial corect 

4 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

Folosirea corectă a terminologiei de specialitate 

6  

Răspuns corect 6 

Răspuns 

parțial corect 

3 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

Prezentarea întrebărilor esențiale pe Whiteboard 

12  

Răspuns corect 12 

Răspuns 

parțial corect 

6 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

12  Răspuns corect 12 
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Prezentarea  și transmiterea corectă a informațiilor prin 

mijloacele electronice 

Răspuns 

parțial corect 

6 

Răspuns 

incorrect sau 

fără răspuns 

0 

TOTAL 100  
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Recapitulare-Numerele naturale în concentrul 0-100 

       Prof.înv.primar Bumbaru Mariana Lenuța 

Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

Competențe specifice urmărite: 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până  la 100 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,  estimări, 

aproximări 

 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

1.  Scrie după dictare numerele. Încercuiește numerele pare. 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

 

2. Descompune următoarele numere. 

                       

 

3. Compară  numerele  folosind  semnele  de  relatie  <, >, =  

                 

 

4. Ordonează crescător numerele pare și descrescător numerele impare din șirul: 

 

37, 16, 73, 61, 54, 89, 14, 98, 72, 27 

 

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

 

  

 65  

  

 46  

  

 88  

  

 97  

  

 45  

  

 51  

  

 63  

  

 90 

75 57 

46 49 

39 93 

45 45 

.49 41 

27 72 

40 60
00 

81 79 
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5. Scrie câte  6 numere  care:    

• au cifra zecilor 4         _____,   _____,   _____,   _____,   _____,  _______;   

• au cifra unităţilor 7             _____,   _____,   _____,   _____,   _____, _____;     

• au cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra unităţilor  ____,  ____,   ____,  ____,  ____, ____; 

• au suma cifrelor 8        _____,   _____,   _____,   _____,   _____, ____; 

6. Completează șirul cu încă 3 numere: 

●  48, 50, 52, ___, ___, ___;   ●  90, 85, 80, ___, ___, ___; 

●  33, 36, 39, ___, ___; ___;   ●  4, 6, 10, 16, ___, ___, ___; 

 

7. Selectează din șir numerele care se pot rotunji la 70. Încercuiește-le pe cele impare: 

64, 71, 65, 73, 76, 69, 75, 78, 66, 72, 77, 67, 64, 74 
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TEST INIȚIAL DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR 

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA a V-a 

Prof. Horhogea Lucica 

Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț 

 

 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte.  

  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

PARTEA I  (60 de puncte) 

  

Citeşte cu atenție textul: 

 

„Trăia odată un țăran bătrân, cu barba cât un car de fân. Toată viața muncise de dimineață și până 

seară și, dacă l-ar fi întrebat cineva de ce bucurie își amintește, n-ar fi știut ce să răspundă. De nicio 

bucurie nu-și amintea… Era din pricina asta trist bătrânul și de multe ori sta pe scară și lăcrăma. 

−De ce plângi, tată? îl întrebă feciorul lui, Vaniușa. 

−De nicio bucurie nu am avut parte, i se jeluia bătrânul, și puține zile mai am de trăit. Of, Vaniușa 

băiete, de aș găsi și eu prilej de bucurie!...(…) 

Într-o zi alergă ca de obicei în pădure… Zări o scorbură mare în trunchiul unui copac și, fără să 

mai stea pe gânduri, se vârî în ea. Mare îi fu însă mirarea când văzu scorbura pe dinăuntru! Pereții 

păreau pereții unui palat… Iarba ce creștea acolo era albastră, nu verde ca cea de pe pământ, florile 

erau numai de aur și de argint. Atunci, în liniștea grădinii, a răspuns un glas: 

−Apropie-te, flăcăule! Ce te-a adus la mine, Vaniușa? Sub un copac, pe un tron închipuit dintr-o 

pernă mare de catifea roșie, se odihnea o broască țestoasă. Carapacea îi era mare cât roata carului și 

împodobită cu aur, iar pe cap avea o coroniță de flori.” 

(Vladimir Colin, Povestea cântecului) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 

A. (35 de puncte) 

1. Notează un cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele subliniate în textul dat: bucurie, se 

jeluia, prilej, liniștea, închipuit.                                                                           (5p) 
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2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: scorbură, albastră, trunchiul, răspuns,  împodobită.                                                                                                                             

(5p) 

3. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul car să aibă sensuri diferite.                (5p) 

4. Analizează morfologic cuvintele: lui (feciorul lui); muncise (toată viața muncise); aur 

(florile erau numai de aur); roșie (catifea roșie), Vaniușa (feciorul lui, Vaniușa).          (5p)                                                                          

5. Identifică părțile principale de propoziție din enunțul: Trăia odată un țăran bătrân…                                                                                                                                  

(5p) 

6. Corectează greșelile din următoarele propoziții:                                                 (10 p) 

a) Făcândumil prieten pe iepuraș, am petrecut o vară întreagă. 

b) Căutațimi soluția corectă! 

 

B. (25 de puncte) 

7. Identifică în text două cuvinte/secvențe care se referă la timpul și locul unde se petrec 

întâmplările.                                                                                                                 (5p) 

8.  Explică rolul liniei de dialog în secvența: − De ce plângi, tată? îl întrebă feciorul lui, 

Vaniușa                                                                                                                          (10 p) 

9. Formulează două idei principale care se pot desprinde din text.                         (10 p) 

 

PARTEA a II-a (30 de puncte):  

 

Redactează o compunere de cel puțin 15 rânduri în care să îți imaginezi o întâmplare ce ar 

avea loc în urma dialogului dintre Vaniușa și broasca țestoasă. 

Vei primi punctajul maxim dacă: 

- vei respecta structura unei compuneri; 

- vei respecta succesiunea logică a faptelor; 

- vei da un titlu adecvat compunerii; 

- vei respecta regulile de punctuaţie, de ortografie și de exprimare.  
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Barem de corectare şi notare 

Subiectul I  (60 de puncte) 

A.  

1.  Precizarea corectă a cuvintelor cu sens asemănător..........................................5p (5 x 1p)                  

2. Despărţirea corectă a cuvintelor  în silabe........................................................5p (5 x 1p) 

3. Alcătuirea a două enunțuri cu sensuri diferite ale cuvântului dat.................5p (2 x  2,5p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Analiza corectă a cuvintelor .............................................................................5p (5x1p) 

5. Identificarea părților principale  de propoziție (subiect și predicat) din enunțul 

dat....................................................................................................................5p (2x2,5p) 

6. Scrierea corectă a propozițiilor.........................................................................10p (2x5p) 

B.  

 

7. Identificarea corectă a cuvintelor/secvențelor care se referă la timpul și locul/spațiul 

acțiunii........................................................................................................................5p (2x2,5p) 

8. Explicarea rolului liniei de dialog în secvența dată.................................................10p 

9. Formularea a două idei principale desprinse din textul dat.....................................10p (2x5p) 

 

Subiectul al II-lea (30 de puncte) 

 

 a) Conţinut......................................................................................................................16p. 

-relatarea unei întâmplării cu respectarea succesiunii logice a faptelor -4p; cu respectarea 

parțială a succesiunii logice a faptelor -2p 

- adecvarea conținutului la cerință: în totalitate -4p;  parțial-2p 

- respectarea precizării numărului de rânduri -2p 

- titlul adecvat- 4p 

 

b) Redactare.....................................................................................................................14p. 

 - respectarea structurii unei compoziţii.................................................................2p 

- logica înlănțuirii ideilor.......................................................................................2p 

- creativitate și originalitate...................................................................................2p 

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului..................2p 

- ortografie.............................................................................................................2p 

- punctuație............................................................................................................2p 

- așezarea corectă a textului în pagină...................................................................1p 

- lizibilitatea...........................................................................................................1p 

 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu 
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ARBEITSBLATT (PERFEKT) 

Colegiul National "Calistrat Hogaș"- Piatra Neamț 

Profesor: Gavriluță Mihaela 

I. Wie heißt das Partizip? 

kommen, spielen, aufräumen, essen, sprechen, schreiben, sagen, trinken, gehen, beginnen, aufstehen, 

sein, lesen, einkaufen, fahren, vergessen, fotografieren, fliegen, lernen, ausprobieren. 

II. HABEN oder SEIN? 

1. Ich......................meine Türschlüssel verloren. 

2. Er .......................sich sportlich angezogen. 

3. Wir ........................eine Woche in Berlin geblieben. 

4. Ihr .........................schnell gelaufen. 

5. Du..................... deine Hausaufgaben nicht gemacht. 

6. Der Zug ..................pünktlich abgefahren. 

III. Setze die Texte ins Perfekt. 

a) Michael steht um 8:15 Uhr auf. Er duscht und putzt sich die Zähne. Dann kocht er Kaffee und macht 

Frühstück. Michael isst Toast mit Honig, ein Ei und Müsli. Er liest die Zeitung. Um 9:30 geht Michael 

zur Schule, er zieht seinen Mantel an und holt sein Fahrrad. Er fährt durch die Stadt und hält am Kiosk. 

Dort kauft er Süßigkeiten und Kaugummi. Um 10 Uhr kommt Michael in der Schule an und geht in 

die Klasse. Alle anderen sind schon da. 

b) Michael geht mit seiner Freundin ins Kino. Sie sehen einen Film. Anschließend gehen sie in ein 

Café in die Stadt. Michael bestellt ein Bier für sich und einen Wein für seine Freundin. Sie unterhalten 

sich über den Film. Michael findet den Film langweilig, aber seine Freundin findet ihn gut. Später 

gehen sie noch in eine Disko, sie tanzen und amüsieren sich. Spät in der Nacht gehen sie nach Hause. 
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Pronumele personal 

Fișă de lucru 

Prof. Înv. primar Arghire Georgia Oana 

Școala Gimnazială Elena Doamna, Tecuci 

 1)  Analizează cuvintele evidențiate din text. 

 

Antrenorul știe că Matei nu e interesat de fotbal. 

- Așa este, dar dumneavoastră m-ați convins că se va juca un meci important, spuse Matei. E o 

seară mare.  

- Tu crezi că au vreo șansă să câștige? 

- Cred că da. Ei sunt foarte buni! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Completează propozițiile cu următoarele pronume : 

• Pronume personal de politețe, persoana a II-a, nr. plural 

Vom vizita împreună cu  _________________Cetatea Neamțului. 

• Pronume personal, persoana a III-a , nr. singular 

Cine știe de ce _______________ nu a ajuns până la ora asta la activitate? 

•  Pronume personal de politeţe, persoana a III-a, numărul plural. gen masculin 

Veste despre premiul câștigat de ________________ s-a răspândit foarte repede. 

 

         3.  Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul rețetă să aibe sensuri diferite: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

4. Alcătuiește o propoziție în care să folosești cuvintele printr-o  și printr-un    

          

_________________________________________________________________________________

__ 

 

        __________________________________________________________________________________ 

 

         5. Trece la numărul plural următoarele pronume: 
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     Tu i-ai împrumutat o carte.                                                   Mă duc cu el la concert mâine seară. 

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

                                              M-am întâlnit cu ea la bibliotecă. 

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

 

         6. Inlocuieşte cuvintele subliniate cu pronume personale și pronume personle de politețe: 

 

    Părinții merg cu fetița la balet.                                                  Sunt întâmpinat de bunica acasă. 

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

                                               Când copilul strigă tare, cineva răspunde. 

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

 

        7. Descrie cel mai bun prieten, prezentând trăsaturi fizice și morale. Folosește pronumele  

personale învățate! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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FIȘĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ – Nivel I 

Prof. înv. preșcolar Dărmănescu Sofica 

Școala Gimnazială Vânători jud. Vrancea 

 

DOMENIUL ŞTIINŢĂ 

 

1. Colorează  obiectul folosit la îngrijirea părului. 

2. Colorează  obiectul cu care îţi ştergi corpul. 

3. Încercuieşte obiectele folosite la curăţarea dinţilor. 
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FIȘĂ EVALUARE INIŢIALĂ– Nivel I 

 

Prof. înv. preșcolar Dărmănescu Sofica 

Școala Gimnazială Vânători, jud. Vrancea 

 

DOMENIUL ŞTIINŢĂ 

(mare – mic; gros-subţire ) 

 

1. Colorează ciuperca  mică. 

 

      
 

2. Colorează morcovul  gros. 
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Model de subiect pentru Evaluarea națională 

Profesor, Streinu Florina Loredana 

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești 

 

 

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate. 

Textul 1 

 

Sub cerul persan, Alexandru cel Mare 

umbla prin pustiu, pe sub streşini de stânci. 

Când iată: soldaţi aduceau de-a călare 

burdufuri cu apă din văile-adânci. 

Şi unul, ghicindu-i privirile-aprinse,  

umplu cu licoare un coif şi-l întinse. 

Dar el întrebându-i: – Cui duceţi 

această?... 

şi coiful dorit atingându-1 abia, 

soldaţii răspunseră-n liniştea vastă: 

– Copiilor noştri o ducem, dar bea!... 

Şi toţi îl priveau cu tristeţe şi plini 

de-un chin uriaş, bântuit de lumini.  

Atunci, obosit şi setos, Alexandru 

întoarse privirea în jur prin deşert. 

Un soare imens, fioros policandru,  

rănea alburiul zenitului fiert,  

cu câteva sute de lămpi arămii,  

urcate de scuturi la câteva mii.  

Văzduhul topit clocotea ca o lavă,  

sorbit de vântoase, cu suflu de jar,  

sub coifuri fluide, respinse de slavă,  

soldaţii boleau de-un amarnic pojar,  

ţinând, cu cercei şi cu bumbi, în alai  

superbele hamuri de flăcări pe cai. 

Văpaia ţâşnea din căldări şi din zale,  

din stânci şi vulcani cu bogat zăcământ,  

 

 

 

al căror cuptor cu comori minerale  

o umbră de foc arunca pe pământ.  

Nisipul mărunt al acestui pustiu  

în ultimul fir era roşu şi viu.  

Prin gropi luminoase ca-n mistice racle 

soldaţii muriră linşi de văpăi, 

alături cu suliţe roşii ca facle 

ce până târziu privegheau peste văi;  

iar alţii, muşcaţi de cumplite arsuri, 

căzuseră-n corturi subţiri, în trăsuri. 

Cu coiful în mână, cu apa visată, 

el sta neguratic privindu-i abia. 

Soldaţii strigau în tăcerea lăsată: 

– Copiilor noştri o ducem, dar bea. 

Şi dacă-i vom pierde prin locuri pustii, 

vom face acasă mai mândri copii... 

Aşa, ridicat de pe şa, în văzduhuri,  

părea în văpaie un zeu torturat 

scăpând dintr-o turmă informă de duhuri 

în mână cu apa şi coiful furat.  

Dar el se întoarse deodată, şi-apoi 

comoara din coif le-o dădu înapoi. 

Atunci, călăreţii strigară în cete, 

şi stânci licărind repetară: – De-acum 

noi nu mai cunoaştem nici foame, nici sete 

şi nici oboseala de luptă sau drum. 

Şi du-ne, Stăpâne, de-acum unde vrei: 

cu tine noi nu suntem oameni, ci zei! 

 

(Alexandru refuzând apa, de Ștefan Augustin Doinaș) 
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Textul 2 

 

Fiul regelui Filip al II-lea al Macedoniei și al reginei Olimpia s-a născut în anul 356 î.Hr., chiar 

în aceeași noapte când Templul lui Artemis din Efes a fost incendiat. Tatăl său i-a oferit fiului său, de-

a lungul copilăriei, o educație spartană, fiind foarte sever. Se spune că l-a aruncat în mijlocul unui grup 

de lei. Zilnic, Alexandru se antrena din greu să lupte și să comande soldați, îndeplinind îndatoriri 

militare stricte. Datorită acestui mod de viață, a deprins tradițiile militare, dezvoltându-și o constituție 

robustă.  

Mama lui Alexandru, Olimpia, nu era de origine macedoneană, ci era o grecoaică din Epir.  

Când Alexandru a împlinit treisprezece ani, tatăl său, regele Filip al II-lea al Macedoniei, a 

decis că Alexandru avea nevoie de o educație superioară pe lângă educația spartană, și i-a căutat un 

tutore. Acesta a fost marele filozof al Antichității, Aristotel, care s-a ocupat de educația tânărului 

Alexandru, dându-i acestuia vaste cunoștințe din domeniul filozofiei, astronomiei, matematicii, artei, 

biologiei, geografiei și politicii.  

Conform istoricilor, Alexandru era un băiat deosebit, având o frumusețe aproape feminină, și 

fiind exact opusul tatălui său Filip, care era o „brută care bea de stingea și era dur cu toți cei din jurul 

său”. Alexandru avea trăsături delicate; toate reprezentările lui rămase până astăzi confirmă acest lucru.  

Tânărul rege a început de foarte devreme să-și construiască, în mod conștient, imaginea de nou 

Ahile: frumusețea, îndrăzneala, inteligența eroului se regăseau în el peste secolele care îl despărțeau 

de Războiul Troian.  

Potrivit tradiției, Alexandru a fost prieten și cu filosoful Diogene din Sinope, cinicul. Vizitat 

de către Alexandru în „vila-butoi” unde locuia și întrebat: „Eu, Alexandru, împărat al lumii, ce pot să-

ți dau?”, a dat un răspuns memorabil: „Nu poți tu să-mi dai ceea ce îmi iei: dă-te la o parte din lumina 

soarelui!” Plin de admirație, eroul ar fi zis: „Dacă n-aș fi fost Alexandru, adică un tânăr condamnat să 

cucerească lumea, aș fi vrut să fiu Diogene, un om liber”.  

În ceea ce privește aspectul lui Alexandru, mulți istorici au crezut, pe baza picturilor antice, 

sculpturi și documente, că el a fost foarte frumos. Mulți îl descriu că avea părul lung, blond, ajungând 

până la gât, un nas drept, o frunte proeminentă, bărbie scurtă, fără barbă și o privire intensă. „Buzele 

sale au fost caracteristice unui nobil, părul cârlionțat a crescut într-un vârf pe frunte, pielea lui era 

netedă și ușor colorată”. Este clar, totuși, cât de înalt a fost de fapt, dar se pare că există un consens 

printre istorici că în realitate a fost destul de scund, dar bine proporționat. Alexandru avea o constituție 

robustă, un trup fizic bine dezvoltat (care atestă că era asemeni macedonenilor și grecilor). Trăsăturile 

sale faciale erau însă feminine. Avea ochii mari, un nas neobișnuit de mare și alungit, păr cârlionțat, 

culoarea părului său era șaten deschis, iar pielea era de culoare măslinie. Nu era blond, iar părul său a 

fost inițial șaten, dar s-a albit în urma campaniilor militare care l-au epuizat, în cele din urmă devenind 

de culoarea coamei de leu. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Mare 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filip_al_II-lea_al_Macedoniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olimpia_din_Epir
https://ro.wikipedia.org/wiki/356_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Templul_lui_Artemis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filip_al_II-lea_al_Macedoniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ahile
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Troian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diogene_din_Sinope
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A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

 

1. Numește doi filosofi pe care Alexandru cel Mare i-a cunoscut. 

2 puncte 

 

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

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

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

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

 

 

 

2. Alexandru cel Mare nu avea cunoștințe de: 

a. filosofie 

b. astronomie 

c. chimie 

d. matematică 

  

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect     □                                     2 puncte 

 

 

 

3. În primul text, apa este numită prin sintagmele: 

a. licoare și comoară 

b. zenit și licoare 

c. lavă și comoară 

d. pojar și această 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect     □                                     2 puncte 

 

 

 

4. În textul 1 se evidențiază: 

a. infatuarea lui Alexandru cel Mare 

b. puterea exemplului 

c. rezistența soldaților 

d. insistența soldaților 

  

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect     □                                     2 puncte 
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5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte  

6 puncte 

 

Enunț Corect Incorect 

Coiful furat conține comori minerale.   

Aristotel s-a ocupat de educația lui Alexandru.   

Alexandru le mulțumește soldaților și bea apă.   

Dacă Alexandru ar fi avut posibilitatea de a fi altcineva, ar fi ales să fie 

Diogene. 

  

Toți însoțitorii lui Alexandru sunt zei.   

Din copilărie Alexandru a avut părul alb.   
 

 

 

 

6. Menționează în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos. 

6 Puncte 

 

a. Sub cerul persan, Alexandru cel Mare 

umbla prin pustiu, pe sub streşini de stânci. 

Când iată: soldaţi aduceau de-a călare 

burdufuri cu apă din văile-adânci. 

Şi unul, ghicindu-i privirile-aprinse,  

umplu cu licoare un coif şi-l întinse 

 

 

b) avea părul lung, blond, ajungând până la gât, un nas drept, o frunte proeminentă, bărbie 

scurtă, fără barbă și o privire intensă. „Buzele sale au fost caracteristice unui nobil, părul 

cârlionțat 

 

 

 

7. Precizează, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, 

între textul poetic Alexandru refuzând apa, de Ștefan Augustin Doinaș și articolul preluat de 

pe Wikipedia. 

6 puncte 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

8. Consideri că exemplul pe care îl oferă cineva este mai puternic decât un simplu sfat? 

Motivează-ți răspunsul într-un text de 50-90 de cuvinte, valorificând textul 1. 

6 puncte 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

9. Asociază textul Alexandru refuzând apa, de Ștefan Augustin Doinaș cu un alt text literar 

studiat sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-90 de cuvinte, o asemănare și o 

deosebire dintre acestea. 

6 puncte 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

B. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

 

 

1. Alege varianta care conține corect vocalele accentuate din cuvintele următoare: 

”mijlocul” și ”luminoase”. 

2 puncte 
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a. mijlocul, luminoase 

b. mijlocul, luminoase 

c. mijlocul, luminoase 

d. mijlocul, luminoase 

 

 

 

2. Cuvintele: nemișcați, ultimul (fir),alburiul, neguratic sunt formate prin: 

2 puncte 

 

e. derivare, conversiune, conversiune, compunere 

f. compunere, conversiune, derivare, derivare 

g. conversiune, conversiune, conversiune, derivare 

h. derivare, conversiune, conversiune, derivare 

 

 

 

3. Scrie câte un antonim, respectiv un sinonim pentru termenii subliniați: ”Şi toţi îl 

priveau cu tristeţe şi plini de-un chin uriaş, bântuit de lumini.  Atunci, obosit şi setos, 

Alexandru întoarse privirea în jur prin desert. Un soare imens, fioros policandru, 

rănea alburiul zenitului fiert, cu câteva sute de lămpi arămii, urcate de scuturi la 

câteva mii.” înlocuind termenii subliniați cu câte un sinonim contextual. 

2 puncte 

 

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

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

 

 

4. Transcrie din fragmentul următor trei verbe aflate la timpuri diferite: 

Prin gropi luminoase ca-n mistice racle / soldaţii muriră linşi de văpăi, / alături cu suliţe 

roşii ca facle / ce până târziu privegheau peste vă;  / iar alţii, muşcaţi de cumplite arsuri, / 

căzuseră-n corturi subţiri, în trăsuri  

4 puncte 

 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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5. Precizează tipurile de relație dintre propozițiile enunțului următor: Când Alexandru a 

împlinit treisprezece ani, tatăl său, regele Filip al II-lea al Macedoniei, a decis că 

Alexandru avea nevoie de o educație superioară pe lângă educația spartană, și i-a 

căutat un tutore. 

6 puncte 

 

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

 

 

 

6.   

Alcătuiește un enunț asertiv în care cuvântul pustiu să fie subiect în cazul nominativ și un enunț 

interogativ în care cuvântul adânc să aibă valoarea morfologică de adverb. 

6 puncte 

 

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

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

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

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

 

 

7. Completează spațiile libere dint extul de mai jos cu forma adecvată: 

Mama (adjectiv pronominal de întărire) mi-a reprosat comportamentul. Sunt convinsă că 

se (a se înșela – indicativ present) în privința mea. Sper ca pe viitor (a avea – conjunctiv 

present, pers a III-a, singular) mai multă grijă cu privire la modul cum exprimă aceste 

păreri. 

6 puncte 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filip_al_II-lea_al_Macedoniei
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Subiectul al II-lea                                                                                        (20 de puncte) 

 

 

 

Sugestii  de rezolvare 

● Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decâte cele precizate în barem. 

● Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin 

împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 

●În cazul itemilor obiectivi, alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea 

rezolvării exercițiului respectiv. 

 

 

Subiectul I – 70 de puncte 

 

C. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

 

10. Cei doi filosofi pe care Alexandru cel Mare i-a cunoscut sunt Diogene și Aristotel. 

         2x1p=2 puncte 

11. Scrierea literei  corespunzătoare răspunsului corect: c   2 puncte 

12. Scrierea literei  corespunzătoare răspunsului corect: a   2 puncte 

13. Scrierea literei  corespunzătoare răspunsului corect: b   2 puncte 

 

Redactează un text de cel puțin 150 de cuvinte în care să caracterizezi personalitatea prezentată în 
cele două texte, valorificând informațiile din textele-suport și propriile impresii de lectură. În realizarea textului 
vei respecta convențiile acestui tip de scriere (realizarea unui portret fizic/moral, precizarea a cel 
puțin câte două trăsături relevante și a mijloacelor de caracterizare, respectiv a secvențelor care să 
le ilustreze.  

 

 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

• conținutul compunerii – 12 puncte 

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența 
textului  –  1  punct;  proprietatea  termenilor  folosiți  –  1  punct;  respectarea  normelor  de 
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct). 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 
de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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14. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea 

acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte  

6x1=6 puncte 

 

Enunț Corect Incorect 

Coiful furat conține comori minerale.  x 

Aristotel s-a ocupat de educația lui Alexandru. x  

Alexandru le mulțumește soldaților și bea apă.  x 

Dacă Alexandru ar fi avut posibilitatea de a fi altcineva, ar fi ales să fie 

Diogene. 

x  

Toți însoțitorii lui Alexandru sunt zei.  x 

Din copilărie Alexandru a avut părul alb.  x 
 

 

15. Tiparul textul din primul fragment este narativ. Tiparul textual din al doilea fragment este 

descriptiv.        6 puncte 

 

16. Exemplu de răspuns: 

O legătură care se poate stabili la nivelul conținutului, între cele două texte propuse, este 

reprezentată prezența personalității istorice Alexandru cel Mare, prezentat din perspective diferite. 

Dacă opera literară semnată de Ștefan Augustin Doinaș îl prezintă pe Alexandru cel Mare în manieră 

artistică, prin intermediul mijloacelor de expresivitate precum comparația: Părea în văpaie un zeu 

torturat sau epitetul: obosit și setos Alexandru, (privirile) aprinse, conturându-i astfel un portret moral, 

în textul informativ, preluat de pe wikipedia, aceeași personalitate este prezentată în mod obiectiv, prin 

acumularea informațiilor exacte privind viața și acțiunile militare ale acesteia, în secvențe ca: ”Fiul 

regelui Filip al II-lea al Macedoniei și al reginei Olimpia s-a născut în anul 356 î.Hr.” 

          6 puncte 

 

17. Exemplu de răspuns: 

Consider că exemplul personal poate avea un impact mai puternic asupra unui individ sau asupra 

unui grup de oameni, comparativ cu un simplu sfat, deoarece, deseori sfaturile par sugestii ce trebuie 

urmate, în timp ce exemplul ne dovedește că putem realiza ceea ce ne dorim, ne poate entuziasma și 

mobiliza în mod neașteptat. 

Atunci când observăm că un aspect ce părea poate irealizabil, un ideal, o aspirație devin realitate 

în viața celor de lângă noi, devenim mai încrezători în propriile forțe și ne canalizăm resursele pentru 

a obține și noi rezultate deosebite. Un exemplu în acest sens este Alexandru cel Mare, personajul din 

primul text. Deși aflat în suferință în deșert, acesta are tăria de a-și depăși limitele fizice și nevoia de 

apă, pentru a nu lăsa copiii să moara. Efectul acestui gest este absolut uimitor asupra întregii armate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filip_al_II-lea_al_Macedoniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olimpia_din_Epir
https://ro.wikipedia.org/wiki/356_%C3%AE.Hr.
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care îi urmează exemplu, renunțând la apă.        

    6 puncte 

 

18. Exemplu de răspuns: 

Fragmentul selectat din opera literară Alexandru cel Mare, de Ștefan Augustin Doinaș îmi 

amintește de romanul Ikabog, de J. K. Rowlling, putând fi asociat cu acesta, deoarece ambele aduc în 

prim-plan conducătorii.  

Dacă în fragmentul propus este prezentată personalitatea istorică Alexandru cel Mare, care 

devine personaj literar, în textul Ikabog, conducătorul este Fred, un rege. Deosebirea este că Fred este 

un personaj pur fictiv, în timp ce Alexandru ce Mare este o personalitate atestată istoric, așa cum reiese 

din cel de-al doilea text: Fiul regelui Filip al II-lea al Macedoniei și al reginei Olimpia s-a născut în 

anul 356 î.Hr..  

De asemenea, o deosebire a celor două personaje o reprezintă faptul că Alexandru cel Mare 

este un exemplu, un model pentru supușii săi și un conducător foarte inteligent, intuind ce impact pot 

avea acțiunile sale asupra soldaților, în timp ce Fred este un conducător mai puțin intelligent și ușor de 

manipulat.        6 puncte 

 

D. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

 

1. Scrierea literei  corespunzătoare răspunsului corect: d    2 puncte 

2. Scrierea literei  corespunzătoare răspunsului corect: d    2 puncte 

3. Rescrierea secvenței și înlocuirea conform cerinței: Şi toţi îl priveau cu durere/suferință şi plini de-

un chin uriaş, bântuit de lumini.  Atunci, obosit şi setos, Alexandru întoarse privirea în jur prin desert. 

Un soare imens, înspăimântător policandru, rănea alburiul zenitului fiert, cu câteva sute de lămpi 

arămii, urcate de scuturi la câteva mii..  

4 puncte 

4. Selectarea corectă a oricăror trei verbe aflate la moduri diferite și precizarea acestora: muriră – 

perfect simplu, privegheau – imperfect, căzuseră-mai-mult-ca-perfect. 

            6 puncte 

5. Precizarea fiecărui tip de raport: raport de subordonare între P1 și P2, raport de subordonare între 

P2 și P3, raport de coordonare între P3 și P4.   6 puncte 

6. Alcătuirea corectă a celor două enunțuri:      6 puncte 

Pustiul poate înspăimânta pe oricine.. 

La ce se gândea așa de adânc? 

 

7. Completarea corectă a spațiilor:       6 puncte 

Mama însăși mi-a reproșat comportamentul. Sunt convinsă că se înșală în privința mea. Sper ca pe 

viitor să aibă mai multă grijă cu privire la modul cum exprimă aceste păreri. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filip_al_II-lea_al_Macedoniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olimpia_din_Epir
https://ro.wikipedia.org/wiki/356_%C3%AE.Hr.
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Subiectul al II-lea – 20 de puncte 

 

Exemplu de răspuns: 

Alexandru cel Mare este personajul principal al operei cu același titlul, scrisă de Ștefan 

Augustin Doinaș, deoarece evoluează de-a lungul acțiunii, iar celelalte personaje gravitează în jurul 

acestuia, el fiind proiectat în centrul evenimentelor. 

Este un personaj atestat istoric, individual, masculin, pozitiv, înzestrat cu deosebite calități, 

căruia i se realizează un portret moral memorabil prin inteligența și puterea de a rezista în fața 

tentației, dar mai ales prin triumful asupra propriilor limite fizice. 

Portretul fizic, schițat în mod direct de către narator prin intermediul unor epitete precum: 

”obosit și setos” sau ”neguratic”, aduce în prim-plan limitele naturii umane care sunt firești și cărora 

trebuie să le facă față un mare conducător. 

Indirect însă, prin relația cu celelalte personaje se reliefează trăsături morale precum firea 

impunătoare, respectată de soldați, în secvențe ca: ”Şi unul, ghicindu-i privirile-aprinse, umplu cu 

licoare un coif şi-l întinse” sau în răspunsul soldaților care sunt capabili să își sacrifice propriii copii 

pentru a-l salva pe conducător, relevantă în acest sens fiind structura:” – Copiilor noştri o ducem, dar 

bea!...”.  

Trăsături precum inteligența, spiritul de sacrificiu, puterea de a învinge suferința fizică și de a 

deveni un exemplu pentru ceilalți sunt evidențiate prin intermediul caracterizării indirecte, realizate 

cu ajutorul gesturilor și al acțiunilor și al relației cu celelalte personaje. Astfel, faptul că Alexandru 

cel Mare are puterea de a aprecia la justa valoare sacrificiul pe care soldații îl fac pentru el, oferindu-i 

apa și renunță să bea atunci când i se oferă această posibilitate, dovedește atât inteligența 

conducătorului care știe că numai prin puterea exemplului va putea mobiliza oastea, cât și tăria morală 

și stăpânirea de sine, controlul într-o situație-limită. 

Unicitatea personajului este ilustrată în structura ”Aşa, ridicat de pe şa, în văzduhuri,  

părea în văpaie un zeu torturat” care are rolul de a sublinia pe de o parte suferința fizică a 

conducătorului, iar pe de altă parte faptul că el se individualizează, reprezentând modelul de 

conducător capabil să le insufle spirit de sacrificiu soldaților, prin puterea exemplului. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Unitatea de conținut: „PURITATEA. METODE DE SEPARARE DIN AMESTECURI” 

 

Prof. Borandă Janeta – Violeta 

Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța 

 

 

1. Sarea gemă este sarea care se extrage din zăcămintele de sare. Determinați masa de sare de bucătărie 

conținută într-o probă de 220 g sare gemă de puritate 85%. Care este masa impurităților din probă? 

 

2. Completați tabelul cu constantele fizice ale plumbului (Pb) utilizând anexa 1 din manual. 

Substanța 
Temperatură 

de topire 

Temperatură 

de fierbere 
Densitate  Duritate  

Conductibilitate 

termică 

Plumb (Pb)      

 

3. Completați tabelul înscriind în coloanele potrivite: detergent de vase, zahăr, cafea cu zaț, apă 

distilată, aer. 

Substanță pură Amestec omogen Amestec eterogen 

   

   

   

 

4. Enumerați ustensilele de laborator care se folosesc pentru operația de filtrare? 

 

 

5. Propuneți o schemă de separare a amestecului de apă + sare + pietriș. 
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Subiect chimie anorganică 

Examenul național de bacalaureat  

Proba E. d) 

Prof. Marin Gina Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

SUBIECTUL I_______________________________________________(40 de puncte) 

Subiectul A. 

 Itemii de la 1 la 10 se referă la specii chimice, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) 

la (F), sunt prezentate mai jos: 

(A) Mg                                       (B) S2-                           (C) NH4Cl 

(D) NaOH                                  (E) H3O
+                        (F) O2 

Pentru fiecare item, notați pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera 

corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1.În specia chimică (E) numărul de oxidare al oxigenului este: 

  a.– 2;                                                                           c.  + 6; 

  b.+ 4;                                                                          d.  0. 

2.Elementul chimic ai cărui atomi formează specia chimică (B): 

a.este izoelectronic cu Ne;                                            c.   face parte din blocul s de elemente; b.are 

caracter electronegativ;                                        d. are electronul distinctiv într-un orbital d. 

3.Există legături covalent coordinative în compușii:  

a.  (A) și (D);                                                                c.  (A) și (E); 

 b.  (C) și (F);                                                                d.  (C) și (E). 

 4. Elementul chimic din compoziția speciei (D) care are caracter electropozitiv, se află în tabelul periodic 

în: 

 a.grupa 1 (IA)                                                             c.  grupa 13 (a III-a A); 

  b.perioada 4                                                               d.  perioada 3 

 5. O soluție de specie chimică (D) de concentrație 0,001M are: 

  a.[H3O
+] = 10-3;                                                         c.   pH = 3; 

  b. pH = 11;                                                                d.   [OH-] = 10-1. 
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 6. Reacția dintre speciile chimice (A) și (F) este o reacție: 

 a.cu formare de hidroxid de magneziu;                      c. de ardere  cu o flacara orbitoare; 

 b. cu transfer de protoni;                                            d.   lentă. 

 7. La adăugarea a 2-3 picături de fenolftaleină în soluția apoasă a specie (D), aceasta se colorează în: 

 a. albastru;                                                                 c . roșu carmin;  

 b. galben                                                                    d. rămâne neschimbată. 

 8. Raportul masic N : H în specia chimică (C) este:         

 a.2:7 ;                                                                c.7:2; 

 b. 7;4;                                          d. 7:1 

9. În 4 moli de compus (F) există aceeași masă de oxigen ca cea din: 

 a .4 moli de apă;                                                         c.   4 moli de compus (D); 

 b. 116 g de compus (D);                                             d.   8 moli de apă.                                     

  10.  În specia chimică a compusului  (E) se exercită legături chimice H-O:  

   a.3 legături covalent polare;                                        c.   două l legături ionice ; 

   b.3 legături covalent nepolare;                        d. 2 legături covalent polare si 1 legătură covalent-

coordinativă.                                     

                                                                                                                                        30 puncte 

Subiectul B.  

         Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, 

numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, 

numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. La neutralizarea unei soluţii de hidroxid de sodiu valoarea pH-ului soluţiei crește.  

2. Molecula de clor se formează din doi atomi de clor prin legătură covalentă nepolară. 

3. Ionul hidroniu este baza conjugată a apei. 

4. Elementele chimice din grupele principale, ai cǎror atomi cedeazǎ electroni pentru formarea configuraţiei de gaz 

nobil, au caracter  metalic. 

5.Reacția sodiului cu apa are loc cu absorbție de căldură.                                10 puncte 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (25 de puncte) 

Subiectul C. 

1. Atomul 27Al are are configuraţia electronică a stratului de valență 3s23p1. Precizaţi compoziţia nucleară 

(protoni, neutroni) a acestui atom.                                                                                       3 puncte                                                                   
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2.a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), căruia îi lipsesește 1 electron pentru a avea 

substratul 3p complet ocupat cu electroni. 

b.Notaţi numărul de substraturi ale atomului elementului (E). 

c.Notați poziţia (grupa, perioada) în Tabelul periodic a elementului (E).                          5 puncte 

3.a. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de magneziu. 

b.Modelați procesul de ionizare a atomului de magneziu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte 

pentru reprezentarea electronilor. 

c.Notați caracterul electrochimic al magneziului.                                                               3 puncte 

4.a. Modelați formarea legăturilor chimice în molecula de apă, utilizând simbolurile elementelor chimice 

şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 

b. Notați tipul legăturii chimice dintre atomi, în molecula de apă, având în vedere și polaritatea acesteia.                                                                                                                              

3 puncte                                                                                                                                  

5.Notaţi temperatura de fierbere a apei, exprimată în kelvini.                                           1 punct                    

Subiectul D. 

1.Se barbotează clor într-o soluție de acid sulfuros. Ecuția reacției care are loc este: 

...Cl2 + …H2O + ...H2SO3 → …H2SO4 + ...HCl 

a.Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie.              

b.Notaţi formula chimică a substanței cu rol de agent oxidant.                                                        3puncte 

2.Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1                                                   1punct 

3a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre clor și sodiu.                                                                                               

b. Se tratează cu clor o bucată de sodiu. Știind că în reacție s-au introdus 13,44 L de clor, măsurați în condiții normale de 

temperatură și de presiune, la un randament al reacției de 80%, determinați masa de sare formată, exprimată în grame.                                                                                                                                                      

6 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                       (25 de puncte) 

Subiectul E. 

1.Ecuația termodinamică a reacției de ardere a etanului este: 

                      C2H6(g) + 7/2 O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(l) + 1559,7  Kj/ mol  

  a)Notați valoarea variației de entalpie ΔrH
0 pentru reacția de ardere a etanului. 

  b)Precizați tipul reacției având în vedere efectul termic al acesteia  .    

  c)Calculați entalpia de formare a  ΔHf
°(C2H6(g) ) cunoscând   
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ΔHf
°(CO2(g)) = ─ 393,5kJ/mol şi ΔHf

°(H2O(l)) = ─ 285,8 kJ/mol                   4puncte 

2.  Calculați căldura degajată la arderea a 6 g C2H6 folosind datele de la punctul 1.      2puncte 

3. Se încălzește pe o spirtieră, într-un pahar Berzelis 300 g apă, de la temperatura de 200 C la temperatura 

de 700 C .Calculați cantitatea de căldură exprimată în KJ, necesară încălzirii apei din pahar                                                                                                                                                               

2puncte                                                                                                                        

4.Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției de de formare a CS2(l): 

 C (s) + 2S(l) → CS2(l)  ,∆rH
0 în funcție de variațiile de entalpie ale reacțiilor descrise de următoarele 

ecuaţii termochimice:  

CS2(l) + 3O2(g) = CO2(g) + 2SO2(g)   ΔH1 =  ─ 263,5 kcal/mol 

(2)C(s) + O2(g) = CO2(g)                     ΔH2 =  ─ 94 kcal/mol 

(3)S(s) + O2(g) = SO2(g)    ΔH3 =  ─71 kcal /mol                                5puncte 

5. Reacția de hidrogenare a etenei decurge conform ecuației: 

C2H4(g)  + H2(g)                  C2H6 ( g)                ΔrH
0 <0 

Scrieți relația de ordine dintre entalpiile molare de formare standard ale celor doi compuși organici, având 

în vedere variația de entalpie a reacției.                                                                           2 puncte                                                 

Subiectul F. 

1.Constanta de viteză a unei reacţii de ordinul I, A → produși, are valoarea 5·10-5 s-1. Calculaţi viteza de reacţie, 

exprimată în mol∙ L-1∙s-1, dacă concentraţia  reactantului (A) este 1,2 mol∙ L-1.                                2 puncte 

 2. a. O cilindru de oţel umplut cu gaz are volumul 2000 mL. Știind că butelia conține 1 mol de gaz 

comprimat la 10 atm, determinați temperatura gazului din butelie, exprimată în kelvini.  

      b. Determinați volumul ocupat de 12,022 · 1024 molecule de hidrogen, exprimat în litri, măsurat în 

condiţii normale de temperatură şi de presiune.                                                              7 puncte  

3. Clorura de bariu se utilizează la identificarea anionului sulfat. Ecuația reacției care are loc este: 

                SO4
2-(aq) + BaCl2(aq)  = BaSO4(s)  + 2Cl-( (aq) 

Precizați dacă reacția este lentă sau rapidă.                                                                     1 punct 

Se dau: 

Mase atomice:N-14; H-1; O-16;Na-23;Cl-35,5 

Numere atomice S-16 ;Na-11,H-1 ;Cl-17; O-8 

Constanta molară a gazelor R=0,082  atm·L·mol-1·K-1 

Numărul lui Avogadro NA=6,022·1023mol-1 
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Volumul molar (condiţii normale): V=22,4 L·mol-1 

 capă = 4,18 J/ g·K 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 

zece. 

SUBIECTUL I                                         (40 de puncte) 

Subiectul A                                    30 de puncte 

1. a; 2. b; 3. d; 4. a; 5. b; 6. c; 7. c; 8. c; 9.d; 10. d.                                                                   (10x3p) 

Subiectul B                                                                                                                               10 puncte 

1. F; 2. A; 3. F; 4. A; 5. F.                                                                                                            (5x2p) 

SUBIECTUL al II-lea       ___                            (25 de puncte) 

 Subiectul C                                                                                                                          15 puncte  

1. numărul protonilor: 13(1p), numărul de masă A = 27 (1p)                                                        2 p  

2. a. scrierea configuraţiei electronice a atomului elementului (E): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (2p)  

b. notarea poziției elementului (E) în Tabelul periodic: grupa 17 (VI A) (1p), perioada 3 (1p)     4 p  

3. a. modelarea procesului de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic și 

puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)  

b. notarea caracterului electrochimic al clorului: caracter electronegativ (1p)                                3 p                                                                                                          

4. a. notarea electronilor de valență ai atomului de magneziu: 2 electroni (1p) 

 b. modelarea formării legăturii chimice din molecula de apă, utilizând simbolului elementului 

chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)                                                                   3 p  

5. notaţrea temperaturii de fierbere a apei, exprimată în kelvini                                                      3 p  

Subiectul D                                                                                                                           10 puncte 

1. a. scrierea ecuațiilor proceselor de reducere a clorului (1p) și de oxidare a sulfului (1p) 
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b. notarea formulei chimice a substanței cu rol de agent oxidant: Cl2 (1p)                                                          3 p 

2. notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției: 

Cl2 + H2O + H2SO3 → H2SO4 + 2HCl                                                                                        1 p 

3. a. scrierea ecuației reacției dintre clor și sodiu-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și a produsului de 

reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției (1p)                                          2 p 

b. raţionament corect (3p), calcule (1p), mNaCl = 187,2g                                                                   4 p 

SUBIECTUL al III-lea       ___                      (25 de puncte) 

Subiectul E                                                                                                                             15 puncte 

1. a) Notarea entalpiei de reacţie ΔrH
0= -1559,7Kj.               (1p) 

b) Precizarea tipului de reacţie: reacţie exotermă.            (1p) 

c) Raţionament corect (1p), calcule ΔHf
°(C2H6(g) =84,7 kj/mol(1p)                             4p                                                         

       2. raţionament corect (1p), calcule (1p) Q=16,94Kj.                                                              2 p 

3.  raţionament corect (2p), calcule (1p) Q=62,76Kj.                                                              2 p                                                  

       4.raţionament corect (3p), calcule (2p):∆rH =∆rH2-∆rH1+2∆rH3= 27,5 kj                              5p                                       

 5. ΔHf
°(C2H6(g))< ΔHf

°(C2H4(g))                                                                                               2p                                                 

Subiectul F 10 puncte 

1. raţionament corect (2p), calcule (1p) 6·10-5 mol∙ L-1∙s-1                                                        3 p 

2.a.raţionament corect (2p), calcule (1p), V   = 243,9  L                                                                     3 p 

   b. raţionament corect (2p), calcule (1p), V   = 448  L                                                                      3 p  

     3. rapidă.                                                                                                                                     1p 
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VOYAGER DANS LES PAYS D’ANDREÏ MAKINE 

Localiser et s’orienter dans l’espace - activités 

 

GHIORGHE MARINA-GRAȚIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO, TARGOVIȘTE 

 

 

Andreï Makine est de l’un des plus importants noms de la littérature contemporaine. 

La manière de cet écrivain russe d’expression française de mettre en valeur à travers son œuvre 

les coordonnées de la francité, la persévérance à croire à ces valeurs, à les promouvoir dans un milieu 

social, politique et intellectuel réticent aux formules tranchantes concernant l’identité nationale sont 

des éléments suffisamment incitants, non seulement pour ceux qui aiment la littérature, mais surtout 

pour un enseignant de FLE. 

L’approche didactique de son œuvre représente, évidemment, une ouverture surprenante pour 

les apprenants. Les textes-support choisis représentent des points de départ pour des activités variées, 

qui se regroupent autour des quatre compétences de CECRL. 

L’entrecroisement culturel de l’espace culturel français et de l’espace sibérien, la découverte 

et la compréhension des multiples coordonnées de la francité peuvent tracer des repères culturels 

importants pour les apprenants, des voies d’accès vers l’univers français. 

La littérature, l’histoire, la géographie, les éléments de la civilisation matérielle se rencontrent 

dans une démarche visant la transdisciplinarité, dont la finalité est la compréhension du monde français 

comme un tout. 

Localiser dans l’espace 

On peut exprimer le lieu à l’aide de prépositions, de locutions prépositionnelles, d’adverbes ou de 

pronoms. 

Prépositions : à, dans, derrière, en, entre, parmi, sur, contre, de, devant, par, sous, vers, … 

Locutions prépositionnelles : à droite/à gauche, à l’intérieur/ à l’extérieur, au dessus/au dessous, 

auprès de, autour de, au sommet de, au delà de, en bordure de, en dehors de, en face de, près/loin 

de… 

Adverbes: dedans/dehors, en haut/en bas, ici/ailleurs, partout/nulle part, quelque part… 

 

S’orienter dans l’espace 

- à l’aide des points cardinaux : au nord, au sud, à l’est, à l’ouest 

Nancy est située au nord-est de la France. 

- à l’aide d’une expression de mesure 

Nancy se trouve à 350 kilomètres de Paris. 

-en situant dans  l’espace 

La ville de Nancy se trouve en France. 

 

Activité 1 : Lexique 

I. 1. Lisez le texte suivant et repérez, en soulignant, les expressions de lieu qui y 

apparaissent : 
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« L’enfant, pour construire son univers personnel, a besoin de peu de choses. Quelques 

repères naturels dont il perce naturellement l’harmonie et qu’il dispose en un monde cohérent. 

C’est ainsi que, de lui-même, s’organisa le microcosme de nos jeunes années. Nous 

connaissions l’endroit dans un profond fourré de la taïga où un ruisseau naissait, sortant du 

miroir sombre d’une source souterraine. Ce ruisseau, Courant, ainsi que tout le monde 

l’appelait, contournait le village et se jetait dans la rivière, près de l’isba des bains abandonnée. 

Une rivière sinuant entre deux murs sombres de la taïga, large, profonde. Elle avait un nom 

propre, Oleï, entrait dans des jeux géographiques plus vastes marquant par son flux la direction 

nord-sud et rejoignait, loin du village, un immense fleuve : le fleuve Amour. Celui-ci était 

indiqué sur le globe poussiéreux qu’exhibait parfois notre vieux professeur de géographie. Et 

les habitations humaines se disposaient dans notre microcosme naïf toujours selon cette 

configuration à trois niveaux. Notre village, Svetlaïa, sur la rivière, un chef-lieu, Kajdaï, plus 

en aval, à dix kilomètres du village, et, enfin, sur le grand fleuve, la seule vraie ville, Nerloug, 

avec son magasin où l’on pouvait acheter même de la limonade en bouteilles… » 

Andreï Makine, Au temps du fleuve Amour, Editions du Félin, 1996, p 22-24 

 

2. Répondez aux questions : 

a) Quelle est la distance entre le village Svetlaïa et la ville de Kadjaï ? 

b) Quelle ville se trouve sur le fleuve Amour ? 

c) Quelle direction marque par son flux la rivière Oleï ? 

 

Activité 2: Atelier interdisciplinaire 

Faites des recherches sur le lieu où se passe l’action du roman Au temps du fleuve Amour. 

a) Cherchez sur la carte de l’Extrême-Orient le fleuve Amour.  

b) Il représente la frontière naturelle entre quels pays ? 

c) Quel est la longueur du fleuve Amour ? 

d) Quels sont les dix premiers plus longs fleuves du monde ? 

e) Quelle est la distance entre Paris et Novosibirsk, la capitale de la Sibérie ? 

f) Quelle est la distance entre Paris et Khabarovsk, une ville située sur le fleuve Amour ? 

g) Où se trouve Khabarovsk par rapport au lac Baïkal ? 
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Activité 3 : 

Lisez le texte du quatrain et répondez aux questions : 

« Le soleil se lève à Nancy, 

Il est desja[déjà] sur la Bourgogne, 

Nous le verrons bien-tost[bientôt] icy[ici], 

Pour s’en aller dans la Gascogne. » 

Andreï Makine, La terre et le ciel de Jacques Dorme, Mercure de France, 2003, p. 70 

1. Situer sur la carte la ville de Nancy.  

2. Où sont situées les régions Bourgogne et Gascogne ? 

 

 

La Gascogne est une ancienne province située sur le territoire actuel des départements 

français des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, pour partie, d'autres départements 

des régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie2 

 

 
      

 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne, consulté le 17 juillet, 2019. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_du_royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landes_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
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3. Où est située la région Gascogne par rapport à la Bourgogne ? 

4. Où sont situées les deux régions par rapport à la ville de Nancy ? 

 

 

Rappel : La France : fiche d’identité 

 

« La terre de la France est remarquable par la netteté de sa figure, par les différences de ses 

régions, par l’équilibre général de cette diversité de parties qui se conviennent, se groupent et se 

complètent assez bien. 
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Une sorte de proportion heureuse existe en ce pays entre l’étendue des plaines et celle des 

montagnes, entre la surface totale et le développement des côtes ; (…) La France est le seule pays 

d’Europe qui possède trois fronts de mer bien distincts. »3 

Paul Valery, Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1931 

 

Nom : France 

Situation : à l’ouest de l’Europe 

Superficie : 543 940 km2 (551 695 km2) - la France continentale s’étend sur environ 1000 km de 

nord au sud et d’est en ouest) 

Population : 67, 19 millions (65 millions en France métropolitaine) – le 1er janvier 2019 

Capitale : Paris 

Climat : varié et tempéré 

Relief : la France se caractérise par une grande variété de paysages : plaines et plateaux pour la 

moitié de la superficie du pays, massifs anciens et montagnes jeunes 

Régions : 13 régions 

Les principales villes : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse 

 

 

 

Activité 4 : I. Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 

« -Il m’est arrivé, dans mon enfance, de prendre un train qui était un peu cousin de cette 

Koukouchka. Lui, il transportait des passagers, et avec ses petits wagons il sinuait longtemps à 

travers la Provence. (…) Je me souviens seulement du soleil qui inondait les collines, du chant 

sonore et sec des cigales quand on s’arrêtait dans de petites gares ensommeillées. Et sur les 

collines, à perte de vue, s’étendaient des champs de lavande… » 

Andreï Makine, Le Testament français, Editions Mercure de France, 1995, p. 193 

 

 

 
3 Paul Valery, Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1931, p. 131. 
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1. De quelle région s’agit-il dans ce fragment ? 

2. Où est située cette région ? 

 

II. Réalisez la fiche d’identité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’aide des 

questions : 

1. Quelle est l’importance de cette région du point de vue touristique ? 

2. Quelle est la capitale de cette région ? 

3. Quelles sont ses principales villes ? 

4. Combien de départements y a-t-il dans cette région ? 

5. Quelle partie de cette région est baignée par la Mer Méditerranée ? 

6. Situez sur la carte les villes : Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Arles, Grasse. 
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7. Où est située la Camargue ? 

8. Situez les Alpes dans cette région. 

4 

                                                      BIBLIOGRAPHIE 

 

 

CORPUS PRINCIPAL  

 

MAKINE, A., Au temps du fleuve Amour, Paris, Gallimard Folio, 1994 

 

MAKINE, A., La terre et le ciel de Jacques Dorme, Paris, Mercure de France, 2003 

SITOGRAPHIE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne,  

https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_

M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608 

 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE  

 

VALÉRY, P., Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, 1931 

 

 
4https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc
0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608, consulté le 15 mai 2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1007  
 

SUNETUL  ȘI  LITERELE  ,,i; I” 

(fișă de lucru – clasa pregătitoare) 

Prof. înv. primar Bogasievici Mariana 

Șc. Gimnazială ,,Ion Heliade Rădulescu” Urziceni 

 

1. Colorează elementele în ale căror denumiri se aude sunetul ,,i”.                  

 

                              

 

2. Colorează cerculețul corespunzător sunetului ,,i”. 

                                           

 

 

3. Colorează literele  i / I. 

4. Scrie după model.  

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1008  
 

 

5. Desenează, în chenar, obiecte / ființe ale căror denumiri conțin sunetul ,,i”. 
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Fișă de lucru  

= CELULA EUCARIOTĂ = 
Prof. Maria-Virginia Acreței 

Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” – Constanța 

 

 
I. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare astfel încât propoziţiile să fie 

adevărate:  

 

a) Mitocondria este alcătuită dintr-o membrană............... şi din...............  

b) Reticulul endoplasmatic neted are rol în sinteza ...............  

c) Aparatul Golgi are rol ............... 

      d) În membrana celulară, lipidele sunt dispuse în ........... 

      e) Citosolul conţine 90% ............... şi 10% substanţe organice şi ..... 

      f) Celula nervoasă prezintă organite specifice: ............... şi ...............  

 

II. Coloana A conţine componente ale celulei, iar coloana B caracteristici ale acestora. Asociaţi 

fiecare cifră din coloana A cu litera corespunzătoare din 

 coloana B:  

 

coloana A coloana B 

1. ribozomii  a. au rol în digestia intracelulară 

2. lizozomii  b. sunt alcătuiţi din saci aplatizaţi 

3. vacuolele  c. au rol în contracţia musculară 

4. reticulul 

endoplasmatic  

d. au rol în sinteza proteinelor  

 

5. neurofibrilele  e. face legătura dintre nucleu şi citoplasmă 

6. miofibrilele  f. sunt specifice neuronului  

7. centrozomii g. au rol în procesul de diviziune  

8. dictiozomii h. depozitează apă 

 

III. Citiţi cu atenţie afirmațiile următoare. Dacă consideraţi că sunt adevărate notaţi litera A 

înaintea propoziţiei, iar dacă consideraţi că sunt false notaţi litera F.  

_____ Apa are rol în transportul substanţelor în celulă.  

_____ La eucariote nucleul nu este bine individualizat.  
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_____ Membrana celulară prezintă permeabilitate selectivă.  

_____ În sarcoplasma fibrelor musculare se găsesc neurofibrile.  

_____ Hepatocitele sunt celule binucleate.  

 

IV. Alegeți răspunsul corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

 

1. Lizozomii: 

a. conțin enzime oxido-reducătoare 

b. sunt delimitați de o membrană dublă 

c. au rol în digestia celulară 

d. sunt organite specifice. 

 

5. Sunt organite celulare cu membrană 

dublă 

a. mitocondriile  

b. nucleolii  

c. vacuolele  

d. ribozomii  

2. Organite specifice neuronului: 

a. miofibrile și corpi tigroizi 

b. neurofibrile și REG 

c. miofibrile și corpusculi Nissl 

d. neurofibrile și corpi tigroizi 

 

6. Nucleolul are: 

a. rol în producerea vacuolelor  

b. rol în producerea lizozomilor  

c. membrană simplă, cu pori  

d. rol în biogeneza ribozomilor  

3. Celula eucariota: 

a. este lipsită de membrană celulară 

b. are nucleu adevărat, cu membrană 

nucleară 

c. materialul genetic este dispersat în 

citoplasmă 

d. este caracteristică numai plantelor  

7. Ce organit celular sintetizează ATP?  

      a. membrana celulară  

      b. aparatul Golgi  

      c. ribozomi  

      d. mitocondrie 

4. Centru activității celulare este: 

a. centrozomul 

b. centriolul 

c. nucleul 

d. nucleolul 

 

8. Plasmalema:  

a. conţine chitină la ciuperci  

b. realizează schimbul intercelular de 

substanţe  

c. depozitează amidonul  

d. este alcătuită din  celuloză 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1011  
 

V. Celula este unitatea structurală și funcțională a tuturor organismelor: 

 

a. Dați 2 exemple de componente celulare cu membrană dublă și precizați rolul acestora. 

b. Precizați 2 organite cu rol în sinteza proteinelor și câte o caracteristică structurală a lor. 

c. Calculați numărul mitocondriilor dintr-un mușchi știind că: 

- mușchiul are 1000 fibre musculare din care 30% lungi și restul scurte 

- fiecare fibră lungă conține 150 mitocondrii 

- numărul mitocondriilor dintr-o fibră scurtă reprezintă jumătate din numărul mitocondriilor din 

fibra lungă. 

 

Scrieți toate etapele rezolvării problemei. 
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Test de evaluare sumativă 

Matematică - Clasa a IV-a 
 

Prof. Penciuc Gabriela 

Școala Gimnazială Siminicea 

  

1. Calculează, apoi efectuează proba prin înmulțire: 

a) 315 : 5 =  b) 783 : 7 =                 c)    936 : 4= 

 

2. Află numărul necunoscut: 

a) x : 4 =  128 rest 3                         b)   818 : x =    6 rest 2 

 

      c)   x : 5 = 126 rest 4 

 

3. Ioana are de rezolvat în vacanţă 125 probleme. Ea rezolvă câte 7 probleme în primele 5 zile. 

Problemele rămase îşi propune să le rezolve câte 3 în fiecare zi. În câte zile va rezolva toate 

problemele ? 

 

 

 

Evaluare 

ITEMI 

CALIFICATIVE 

1 2 3 

SUFICIENT un exercițiu un exercițiu o operație 

BINE două exerciții două exerciții două  operații 

FOARTE BINE trei exerciții trei exerciții trei operații 
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FIȘĂ DE LUCRU - Limba și literatura română 

Clasa a III-a 

                                                                                          Prof. Penciuc Gabriela 

                                                                                              Școala Gimnazială Siminicea 

CUBUL 
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FIȘĂ DE LUCRU - Educație civică 

Clasa a III-a 

                                                                                          Prof. Penciuc Gabriela 

                                                                                              Școala Gimnazială Siminicea 

 
1. Completează tabelul: 

 

Cum te porţi cu animalele şi plantele?  Da  Nu  

Le îngrijesc   

Le chinuiesc   

Mă joc frumos cu ele   

Le iubesc   

Le distrug   

Le ocrotesc   

Le ocolesc   

 

 

2. Citeşte următoarele propoziţii. Alege enunţurile cu care eşti de acord, încercuind literele 

corespunzătoare acestora. Motivează alegerea făcută. 

 

a. Florile există numai ca să le oferim celor dragi. 

 

b. Cea mai mare plăcere a mea este să prind fluturi şi să-i aşez în insectar. 

 

c. În fiecare primăvară obişnuiesc să tai crengile uscate ale pomilor din livadă. 

 

d. Câinele este un animal rău deoarece oricând poate să mă muşte. 

 

e. Animalele sălbatice sunt un pericol permanent pentru om şi de aceea trebuie 

vânate . 

 

f. Câinele meu se bucură întotdeauna când mă vede, iar eu îl mângâi, îl îngrijesc şi 

mă joc cu el.   

 

g. De câte ori văd un cireş înflorit simt nevoia să rup o crenguţă şi să o aşez în vază. 

 

h. În fiecare dimineaţă ud florile şi apoi le admir frumuseţea. 
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i. Niciodată nu calc iarba din parc, chiar dacă mă grăbesc. 

 

j. Una din pasiunile mele este să studiez viaţa animalelor şi a plantelor pentru a le 

înţelege mai bine. 
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Test de evaluare sumativă 

Matematică - Clasa a III-a 

Prof. Penciuc Simona 

Școala Gimnazială Siminicea 

 

1. Calculează şi verifică prin operaţie inversă: 

a)  245 + 358  =          b) 68 x 6 =                                       c) 84 : 7= 

 

 

2. Află valorile lui a care fac adevărate egalitățile: 

a)   a + 426 =  808         b)  a - 105   =  148                    c)   a x 7      = 707   

 

 

3. Calculează diferenţa dintre produsul numerelor 12 şi 9 şi câtul numerelor 200 şi 100. 

 

4. Efectuează, respectând ordinea operaţiilor: 

a) 360 : 10 - ( 72 : 6 + 12 x 4 ) : 6 + 26  = 

b) 30 x 10 - ( 84 : 4 - 100 : 5 ) + 129 - 56  = 

c) 580 : 10 - ( 36 : 6 + 11 x 2 ) : 7 + 458  = 

 

5. Elefantul poate trăi 200  de ani, ursul cu 150 de ani mai puţin, iepurele de 5 ori mai puţin 

decât ursul, iar vulpea de două ori mai mult decât iepurele. 

Cât poate trăi vulpea ?   

Evaluare 

ITEMI 

CALIFICATIVE 

1 2 3 4 5 

SUFICIENT un 

exercițiu 

un 

exercițiu 

o operație un 

exercițiu 

o operație 

BINE două 

exerciții 

două  

exerciții 

două operații două  

exerciții 

două operații 

FOARTE BINE trei 

exerciții 

trei 

exerciții 

trei operații trei 

exerciții 

trei operații 
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FIȘĂ DE LUCRU - Educație civică 

Clasa a III-a 

 

Prof. Penciuc Simona 

Școala Gimnazială Siminicea 

                         
1. Completează casetele libere cu “Da” sau “Nu”: 

 

a. Îngrijesc plantele din camera mea.                             

b. Mă joc frumos cu puii de pisică.                          

c.   Distrug florile din curtea şcolii.                          

d.   Când mă întorc de la şcoală, chinuiesc căţelul.     

e.   În fiecare zi îl alint şi îl mângâi pe Azor.                 

 

2. Completează spaţiile libere: 

 

• Mi-ar plăcea să fiu un copac pentru că …………………………… 

• Nu mi-ar plăcea să fiu un copac pentru că……………………… 

 

• Mi-ar plăcea să fiu o pasăre pentru că…………………………….. 

• Nu mi-ar plăcea să fiu o pasăre pentru că………………………… 

 

 

3. “Ghici ce e?” 

 

Cine în haină alba 

Iese primul din zăpadă?  

              (                          ) 

 

Fricoşi, buni alergători 

     Se sperie de umbra lor. 

               (                            ) 
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FIȘĂ DE LUCRU - Limba și literatura română 

Clasa a III-a 

 

Prof. Penciuc Simona 

Școala Gimnazială Siminicea 

                         Explozia stelară 
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HOBBY-URI. PASIUNI 

Fișă de lucru pentru elevii cu CES- clasa a VI-a 
 

 Pof. Dr.  Mihaela-Gabriela Păun 

Școala Gimnazială Nr. 1, Balș 

Se dă textul:  

 
Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept 

unul dintre cei mai de seană oameni de cultură ai secolului al XX-lea. Visa să devină compozitor încă 

de la vârsta de 5 ani: „Lucru curios: nu ştiam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puţin, nu am avut 

pe lângă mine vreo persoană să mă influenţeze şi, totuşi, de copil, am avut această idee fixă de a fi 

compozitor. De a fi numai compozitor”, îi declara mai târziu George Enescu lui Bernard Gavoty, critic 

muzical şi jurnalist de radio. 

 

1. Sa știm mai multe despre:  

La vârsta de trei ani a avut una dintre experiențele muzicale hotărâtoare, când a auzit întâmplător, 

pentru prima oară, un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal.  

Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului: vioara 

printr-un „fir de aţă de cusut pe o bucată de lemn” (Amintirile lui G. Enescu, de B. Gavoty), ţambalul 

cu ajutorul  unor beţe de lemn, iar naiul, suflând printre buze. Văzând preocuparea pentru arta 

sunetelor, părinţii îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu trei coarde. Supărat că nu este luat 

în serios şi că nu a primit o vioară adevărată, copilul aruncă jucăria în foc. Abia după ce primeşte 

vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget, melodii auzite 

în sat. (www.georgeenescu.ro) 

2. De ce crezi tu că micul Enescu nu a apreciat vioara primită în dar?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

3. Ce părere ai despre gestul lui de a arunca vioara în foc?  
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1. Completând rebusul de mai jos, ai prilejul să-l descoperi pe micul Enescu:  

Sunt plăcute auzului, substantiv comun, 

număr plural. 

Este una dintre pasiunile muzicianului, 

adjectiv derivat, conține vocale în hiat. 

Prenumele compozitorului, substantiv 

propriu. 

Exprima starea sufletească a copilului când 

nu este luat în serios, adjectiv, masculin, 

singular. 

Vârsta la care visa să ajungă compozitor, numeral cardinal. 

Nume de alint al compozitorului, substantiv propriu 

2. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor din clasă, pentru a afla care 

sunt preferințele lor muzicale. Copiază pe caiet și completează chestionarul de mai jos 

cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să răspundă.  

Nr. crt ÎNTREBARE DA NU 

1. Îți place să  asculți  CD–uri de muzică?   

    

    

    

    

 

3. Ai un instrument muzical preferat? Desenează-l!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   E    

                    N                  

 E     

S       

C      

 U     



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1021  
 

4. Realizează un cântecel pornind de la cuvintele rimate, după model:  

 

Model: Viorea/mea _Foaie verde o viorea/ Hai, vino, în hora mea 

          Binișor/lor: Doi pași la stânga binișor/ Și alții doi în dreapta lor. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Răspunde la întrebări în enunţuri complete.  

a. De ce oamenii iubesc muzica?  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. De ce copiii sunt pasionați de jucării și le iubesc atât de mult? 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Selectează din text acele cuvinte ce descriu instrumentele care l-au impresionat pe marele 

compozitor George Enescu când era copil.   

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

7.   Scrie o scrsoare adresată lui Doamne în care săi mulțumești pentru ajutorul primit până 

acum și să-i ceri să-ți implinească trei vise (dorințe) ale tale:  

Data: ____________________ 

Localitatea: ______________________________ 

Doamne, 

Nu știu cum să-ți spun altfel. Mama m-a învățat că Ești Tatăl nostru și Ești cel mai mare 

dintre toți.  Eu sunt un/o  copil/ coplilă  cuminte și mă numesc 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Cu mult drag, ________________________, ________________________________. 

P.S. Pentru că Ești Dumnezeu, eu Te iubesc enorm şi 

__________________________________________posibil! 

 

Exprimă-ți opinia! 

 

Ce mi-a plăcut în lecție: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ce nu mi-a plăcut în lecție: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TEST 

Profesor înv. primar  Ciunt Florentina 

 Şcoala Gimnazială ,, Simion Bărnuţiu,, Zalău 

 

PARTEA I 

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 

Un vânt rece de toamnă legăna frunzele copacilor. 

Vrăbiuţa stătea zgribulită pe o ramură de cires. Simţea că este mai frig decât ieri, dar nu prea 

înţelegea de ce. O chemă pe prietena ei, Rândunica, dar nu îi răspunse nimeni. 

Tristă, vrăbiuţa zbură în căutarea rândunicii. La marginea unui lac se întâlni cu o broscuţă si o 

întrebă: 

- Dragă broscuţă, stii tu oare unde este prietena mea? 

- Rândunica a plecat în ţările calde.  

 

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat: 

 

a) Cine stătea zgribulită pe o ramură? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

b) Unde s-a întâlnit vrăbiuţa cu broscuţa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

c) De ce a plecat Rândunica în ţările calde? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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2. Desparte în silabe cuvintele: toamnă, nimeni, vrăbiuţa. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3. Scrie câte un cuvânt asemănător ca înţeles pentru fiecare dintre cele subliniate în textul dat. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________ 

 

4. Alcătuieste o propoziţie în care să se afle şi cuvântul într-un. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

5. Transcrie din fragmentul dat:     

       

a. un cuvânt care precizează timpul 

____________________ 

____________________ 

b. un cuvânt care denumeste o însuşire 

____________________ 

____________________  

PARTEA a II-a  

6. Alcătuieste un text de 4 rânduri în care să prezinţi o întâmplare prin care trece  Rândunica 

în călătoria ei spre ţările calde. Alege şi un titlu potrivit. 

                                      ----------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 
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405

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

846

…... …... …...

Profesor înv. primar  CIUNT FLORENTINA 

 Şcoala Gimnazială ,, Simion Bărnuţiu,, Zalău 

 

 

1. Scrie: 

a)cu cifre numerele:                             b)cu litere numerele: 

optsprezece -.............                           53-....................................................................... 

trei sute şapte-...........                           600-..................................................................... 

cinci sute doisprezece-...........              938-..................................................................... 

 

2. Scrie numerele naturale : 

a)de la  419 până la 427 

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

b)cuprinse între 945 şi 935 

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

 

3.Precizează câte sute, zeci şi unităţi sunt în fiecare numar: 

 

                                                      
 

4.Compară perechile de numere(folosind semnele <, > sau = ): 

  26 ..........62                        871..........817 

 104..........96                        699..........799 

  486.........486                      317..........213 

 

5.Calculează: 

  17+ 12=  …………                               38-26 =………… 

  49+ 37=………….                                93-68 =………… 

 123+414=…………                              587-362=………. 

  

6.Efectuează apoi fă proba  : 

 

455+309=…………                               997-844=……….        581- 290=………. 

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

 

7. Află termenul necunoscut: 

a+ 31=69                       b- 123= 459                        681-c = 351 

a=…………….             b=……………                    c=………………. 

a=……………              b=…………...                     c=………………. 

 

 

319

.......... ......... .........
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8. Realizează chipul unui om din figurile geometrice învăţate , precizând ce figure aţi folosit şi câte. 

 

                                                                                         

 

Figura geometrică 

folosită 

 

Numărul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Încercuieşte mărimea pe care o măsoară fiecare instrument de măsură: 

 

 

                                   a) capacitatea                                                                a)timpul    

                                   b) lungimea                                                                   b)masa 

                                   c) timpul                                                                       c) capacitatea                                                      

                                                                                                                         d) lungimea 

                                                                                                                      

                                          

                                           a)capacitatea                                          a)lungimea 

                                                 b)valoarea                                              b)masa 

                                                  c)lungimea                                            c)timpul                 

                                                                                                          d)valoarea 

 

 

10.Rezolvă  următoarea problemă: 

 Într-o bibliotecă, pe un raft se află 326 de cărţi. Pe un alt raft sunt cu 18 mai multe. 

Câte cărţi sunt pe cele două rafturi? 

                 Rezolvare: 

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

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

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

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

 

CHIPUL OMULUI 

http://www.shopmania.ro/magazin~online-bauturi-alcoolice~produs-galbena-de-odobesti-in-butoi-de-lemn~p-5400933.html
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11. Compune o problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere. 

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

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

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

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

 

PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ 

MATEMATICĂ- clasa a III-a 

 

Obiective operaţionale: 

O1  –să scrie cu cifre/litere numere date; 

O2 – să scrie numerele naturale dintr-un anumit interval, crescător sau      descrescător; 

O3 – să precizeze câte sute, zeci şi unităţi sunt în fiecare număr: 

O4 – să compare perechi de numere date; 

O5 – să calculeze sume, diferenţe cu numere naturale în conc. 0-1000 , cu şi fără trecere peste ordin; 

O6  – să efectueze proba unei adunări şi a unei scăderi; 

O7 – să afle termenul necunoscut într-o operaţie de adunare / scădere; 

O8– să  realizeze  chipul din figuri geometrice , specificând figurile şi numărul lor ; 

O9 –  să asocieze unitatea de măsură cu instrumentul de măsurat; 

O10 – să rezolve o problemă cu  două  operaţii . 

O11– să compuna o problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere. 

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

 I1   Scrie corect cu cifre/ 

litere toate numerele date  

Scrie corect cu cifre/ 

litere 4 numere date 

Scrie corect cu cifre/ litere 

2 numere date 

I2 Scrie corect numerele 

cuprinse în intervalele 

date. 

Scrie corect cel puţin 

câte 4 din numerele 

cuprinse în interva- 

lele date. 

Rezolvă corect punctul a 

sau b 

I3 Precizează corect toate 

ordinele S, Z, U 

Precizează cu 2 greşeli  

ordinele  S, Z, U 

Precizează  corect doar 

doua din ordinele S, Z, U 

I4 Compară corect toate cele 

6 perechi de numere date. 

Compară corect 4 

perechi de numere 

date. 

Compară corect 2 perechi 

de numere date. 

I5 Rezolvă corect toate 

exerciţiile de adunare şi 

scădere. 

Rezolva corect  4 

exerciţii de adunare şi 

scădere 

Rezolva corect 2 exerciţii 

de adunare şi scădere 

I6 Efectuează corect proba 

adunării şi scăderii 

Efectuează corect  

doar 2 probe  

Efectuează corect doar  

proba adunării sau a 

scăderii 

I7 Află corect valoarea 

termenilor necunoscuţi. 

Află corect valoarea a 

2 termeni necunoscuţi. 

Află corect valoarea unui 

termen necunoscut. 
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I8 Realizează  chipul din 

figuri geometrice , 

precizând corect felul şi 

numărul acestora 

Realizează  chipul din 

figuri geometrice , 

precizând cu 2-3 

greşeli  felul şi 

numărul acestora 

Realizează  chipul din 

figuri geometrice,dar  

precizează corect doar 2-3 

din acestea 

I9 Identifică şi face corect 

corespondenţa dintre   

instrument şi unitatea de 

măsură, în toate situaţiile. 

Identifică şi face 

corect corespondenţa 

dintre  instrument şi 

unitatea de măsură, în 

3 situaţii. 

Identifică şi face corect 

corespondenţa dintre 

instrument şi unitatea de 

măsură, în 2 situaţii. 

I10 Rezolvă corect o 

problemă cu două operaţii 

Rezolvă problema , 

având mici greşeli de 

calcul 

Rezolvă una din cele două 

operaţii ale problemei 

I11 Compune corect o 

problemă care să se 

rezolve printr-o operaţie  

de scădere 

Compune  problema  

cu mici ezitări  

Compune problema parţial 

corectă 
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DEGREES OF COMPARISON 

                                                                                         Prof. Torkos Antonela Iulia 

                                                                                        Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

 

 

  

 

 

 

monosyllabic adjectives 

                                                     adjectives ending in –er and –le             adjectives ending in “y” 

POSITIVE COMPARATIVE (-er) SUPERLATIVE(the …….-

est) 

short shorter The shortest 

long longer The longest 

clever cleverer The cleverest 

gentle gentler The gentlest 

big bigger The biggest 

hot hotter The hottest 

funny funnier The funniest 

happy happier The happiest 

 

 

 

 

 

 

 

Short           
adjectives 
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Two or more syllables 

POSITIVE COMPARATIVE (more 

……..) 

SUPERLATIVE(the most 

……..) 

comfortable more comfortable The most comfortable 

beautiful more beautiful The most beautiful 

interesting more interesting The most interesting 

 

 

 

 

Positive Comparative Superlative 

good better The best 

bad worse The worst 

Much/many more The most 

little less The least 

near nearer The nearest/the next 

old older/elder (when it refers to 

family members) 

The oldest/the eldest 

far Farther/further (additional) The farthest (it refers to 

distance)/the furthest (it refers 

to time) 

late Later/the latter (the second 

mentioned of two people or 

things) * 

The latest (the most 

recent)/the last (final) 

 

Long         
adjectives 

 

Irregular         
adjectives 
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*the former= the first mentioned of two people or things 

 

e.g. I have two uncles : the former is a doctor and the latter is an engineer. 

 

 

 

Positive Comparative Superlative 

• Very……….=foarte ….. 

• As………..as=la fel 

de……ca si  

• Not as……….as=nu la fel 

de ……..ca si 

• Less……….than=mai 

putin……decat 

• Than=decat 

• Much/a 

lot/far…….than=mult 

mai…….decat 

• A Little/a 

bit/slightly…..than=putin 

mai…….decat 

• In the  

• Of the  

 

e.g. 

scund=short 

mai scund=shorter 

cel mai scund=the shortest 

foarte scund=very short 

la fel de scund ca si=as short as 

nu la fel de scund ca si=not as short as 

Who is 
(tall)……….in 
your class? 
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mai putin scund decat=less short than 

mult mai scund =a lot/far/much shorter 

putin mai scund=a little/a bit/slightly shorter 

scump=expensive 

mai scump=more expensive 

cel mai scump=the most expensive 

foarte scump=very expensive 

la fel de scump ca si=as expensive as 

nu la fel de scump ca si=not as expensive as 

mai putin scump decat=less expensive than 

mult mai scump =a lot/far/much more expensive 

putin mai scump=a little/a bit/slightly more expensive 

 

Exercises: 

1.Fill in the correct degrees of comparison of the adjectives : 

young   

 More comfortable  

  The worst 

 hotter  

funny   

  The best 

 

2.Translate into English: 

-cel mai bun= 

-la fel de inalt ca si= 

-foarte gras= 
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-nu la fel de batran ca si= 

-mai putin frumos decat= 

-mult mai interesant= 

-putin mai plictisitor= 

-mai scump= 

-mai ieftin= 

-cel mai bogat= 

-cel mai frumos= 
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Fișă de lucru  

pe teme de educație ecologică 

Nivel II 

Prof. Lința Cristina Maria 

Liceul Teoretic „David Voniga ”Giroc- 

Structură Grădinița P.P. Giroc, jud. Timiș 

 

1.Scrie un X în  dreptul imaginii în care avem acțiuni benefice asupra mediului.(2p) 

 

                                           

                                          

    

                                                                        

                                                              

 

2. Încercuiește atitudinea corectă: (1p) 

 

 

3. Colorează copilul care iubește natura.(2p) 
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4. Colorează imaginea în care aerul este curat. Încercuieşte elementul care poluează aerul.(2p) 

 

    

 

 

 

   5.Găseşte drumul obiectelor reciclabile către coş! (2p) 
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Se acordă  1 punct din oficiu. Total 10puncte. 
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VULPEA, O CUMĂTRĂ DIN POVESTE 

Popa Ioana-Daniela 

 Prof. înv. preșcolar  Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” 

Comuna Tarcău, Judeţul Neamţ 

 

     

 

Sunt o vulpe roșie și fac parte dintr- o familie numeroasă. Trăim din America de Nord și până 

în Asia. Surioarele mele trăiesc în câmpii și în munți. Mama și tatăl meu sunt de mărimea unui câine. 

Mama are blana roșcată iar eu am culoarea maro închis. Sub bot și pe piept, blana este albă. Lăbuțele 

sunt negre. Coada noastră e lungă și stufoasă și se târăște pe pământ. Tatăl meu e o vulpe- polară și are 

o blană foarte lungă, groasă și călduroasă. 

                 Eu semăn puțin și cu pisica. Ochii mei strălucesc în întuneric ca ai ei și vânez la fel ca ea. 

Și puii mei sunt la fel de jucăuși... 

Ne plac găinile, iepurii (dar nu iepurașii de câmp căci sunt prea rapizi), păsărelele, ciupercile și ouăle. 

 Trăim între 2- 5 ani, dar la Grădina Zoologică trăim și 10 ani. Dușmanii noștri sunt câinii,  lupul și 

râsul. Omul ne vânează pentru blana noastră splendidă dar și pentru că i-am mâncat găinile. 

                  Am oase foarte ușoare și de aceea alerg mai bine decât un câine. Coada mă ajută să-mi 

păstrez echilibrul și îmi ține cald când dorm. Dinții mei sunt un dar minunat, fără de care n-aș putea să 

mănânc așa de bine! 

                  Văd bine noaptea și animalele în mișcare, dar nu văd culoarea portocaliu. Auzul meu fin 

aude și zgomotele slabe făcute de șoriceii de sub pământ. Noi mâncăm și șoricei, pentru a nu se înmulți 

prea mult. Când sunt în pericol, adesea mă prefac moartă. Casa mea se numește vizuină. Sunt leneșă 

și îmi place să ocup casa altor animale.  

De fapt, noi suntem un fel de doctor care se îngrijește de sănătatea mediului natural... 
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Colorează vulpile! 

 

 
 

Alege pentru vulpiță mâncarea preferată! 

Colorează cum îți place!                                                              
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ROMÂNIA POSTBELICĂ. STALINISM, NAŢIONAL-COMUNISM ŞI DISIDENŢA 

ANTICOMUNISTĂ 

Nicolaescu Ileana-Cătălina 

Liceul Tehnologic De Transporturi Auto  

Târgoviște 

 

Fișa de lucru Nr. 1 

 

Citiţi, cu atenţie, sursa istorică de mai jos: 

„Sistemul politic instaurat de Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a caracterizat prin două perioade, 

considerate de apogeu, ale terorii comuniste din România. Prima cuprinde anii 1947-1953 şi coincide 

cu începuturile instaurării comunismului de tip stalinist. Cea de a doua este reprezentată de anii 1957-

1959, fiind explicată atât de grija ca revolta maghiară din 1956 să nu producă agitaţii şi în cadrul 

societăţii româneşti, cât şi de dorinţa lui Gheorghiu-Dej de a oferi Moscovei imaginea unui regim 

stăpân pe situaţie chiar şi după retragerea armatei sovietice în anul 1958. A urmat perioada de declin 

a anilor 1962-1964, când se produceau mai multe valuri succesive de graţieri. Momentul era bine ales 

deoarece, pe de o parte, eliberarea deţinuţilor politici venea în completarea Declaraţiei de Independenţă 

a Partidului Muncitoresc Român, din aprilie 1964 şi semnala distanţarea simbolică a regimului de la 

Bucureşti de anumite practici staliniste. Pe de altă parte, cei eliberaţi în această perioadă nu mai 

reprezentau o ameninţare serioasă pentru sistemul politic totalitar deja încheiat (...).„ 

(Cristina Roman, Bazele legislative ale represiunii comuniste în România) 

 

Pornind de la această sursă istorică, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Numiţi partidul politic la care se referă sursa dată. 

2. Menționați, din sursa dată, numele liderului politic. 

3. Identificați cele două perioade ale terorii comuniste din România, așa cum relevă textul. 

4. Precizați semnificația lui aprilie 1964. 

5. Menționați două  măsuri  adoptate în plan economic de regimul stalinist din România. 

6. Precizați organismele  internaționale, supuse Moscovei, în  care România se integrează. 

 

Timp de lucru:15 minute 

UTILIZAREA METODEI CUBULUI 

DESCRIE! 
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Începând cu anul 1971, Ceauşescu îşi dezvăluie tendinţele autocrate, intolerante şi capricioase, 

care mai târziu vor deveni dominante. Astfel, acesta îşi promovează familia şi rudele în posturi-cheie 

din partid şi din instituţiile statului. Expresie a politicii de teroare exercitată de statul comunist și mai 

ales a dorinței de anihilare a opoziției, Securitatea s-a caracterizat prin brutalitatea metodelor de 

anchetă.  

Un rol important l-a jucat tortura, atât ca instrument de dominație, cât și pentru atingerea unor 

scopuri imediate, prin obținerea de informații considerate utile de către anchetator.  Analiștii 

fenomenului totalitar disting două categorii de tortură.  

Tortura fizică consta în diverse tipuri de agresiuni fizice asupra celui anchetat, la care 

imaginația torționarilor nu avea limite 

Tortura psihică -"ancheta în tură": cel arestat era bombardat cu întrebări un lung interval de 

timp, chiar și câteva zile, fiind privat de hrană sau somn 

Intimidarea anchetatului: amenințarea cu represalii asupra membrilor familiei sau simularea 

execuției. 

 

                                                       Mihai Stamatescu, “O istorie a comunismului în România“ 

 

 

Descrieți două caracteristici ale etapei 1971-1989. 

 

 

Timp de lucru 15 minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZEAZĂ! 
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”Politică internă: În iulie 1965, la Congresul al IX-lea al P.M.R., Ceauşescu pune bazele propriului 

său regim  politic, foarte promiţător în condiţiile epocii: astfel, se revine la denumirea de P.C.R. şi  se 

distinge mai ales, principiul conducerii colective, menit să împiedice acumularea puterii în mainile 

unei singure persoane. În acel moment, România avea, formal, o conducere colectivă: Nicolae 

Ceauşescu- secretar general al P.C.R., Chivu Stoica-preşedintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe 

Maurer- prim-ministru. De asemenea, tot în cadrul acestui Congres este adoptată şi Constituţia din 

1965 care proclamă Republica Socialistă România. 

Ceauşescu a fost cel care a încercat să-i învrăjbească pe români împotriva străinilor, de aceea regimul 

său a fost numit de către istorici şi „naţionalist”, nu doar communist. ” 

Economie: La nivel economic românii începuseră să se bucure de o îmbunătăţire a nivelului de trai la 

sfârşitul anilor 60 şi la începutul anilor 70. Deţinerea de maşini proprietate  personală a crescut...Au 

sporit şi vânzările de televizoare, frigidere şi aspiratoare...O slăbire a controlului ideologic... a permis 

Televiziunii Române să difuzeze ecranizări de romane şi seriale occidentale...deschiderea unei linii de 

îmbuteliere Pepsi la Constanţa în 1967...programul regimului de construirea de blocuri. 

Cultură: Învăţământul este reorganizat pe baze naţionale, iar limba rusă este aproape eliminată din 

şcoală, fiind înlocuită cu limbile occidentale. Literatura, mai puţin cenzurată, cunoaşte un avânt 

remarcabil.” 

                           Mihai Stamatescu, “O istorie a comunismului în România“ 

 

Analizând  sursa istorică,  precizați cel puțin două măsuri din perioada 1965-1971, in planul: 

a) Politicii interne  

b) Economiei 

c) Culturii 

 

 

Timp de lucru 15 minute. 
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ARGUMENTEAZĂ! 

 

În 1975 apare disidenţa intelectuală: Paul Goma, Doina Cornea, Dorin Tudoran, Ana 

Blandiana şi Andrei Pleşu au criticat cultul personalităţii conducătorului şi au cerut respectarea 

drepturilor omului. Împotriva lor, regimul va dezlănţui un val de persecuţii, izolându-i, instituind 

domiciliul forţat în zone depărtare ale ţării 

  Revoltele muncitoresti au aparut în anii '70-'80, ca forma de reactie a populatiei fata de scaderea 

nivelului de trai, si au cuprins Valea Jiului (revolta minerilor din anul 1977) si Brasovul (manifestatiile 

din 1987). În urma unui proces trucat, dintre cele peste 300 de persoane arestate la Brasov, 88 au fost 

deportate în alte zone ale tarii sau li s-a instituit domiciliul obligatoriu. 

Disidentii, precum Paul Goma, Doina Cornea sau Gheorghe Ursu, au opus o rezistenta individuala, 

actiunile lor fiind specifice anilor '70 si '80. Inclusiv fosti membri ai conducerii P.C.R. au protestat, în 

1989, fata de politica dictatoriala a lui Nicolae Ceausescu (Scrisoarea celor sase). 

Un rol important în susţinerea disidenţei şi a moralului celor ce luptau împotriva regimului 

comunist a revenit postului de radio Europa Liberă, deservit de intelectuali care reuşiseră să emigreze, 

precum Vlad Georgescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca etc. 

 

 

Argumentați că a existat o disidenţă în timpul regimului național-comunist . 

*Definiți termenul DISIDENT,  utilizând Dicționarul din Manual, p. 172 

 

 

 

Timp de lucru 15 minute. 

 

 

ASOCIAZĂ! 

”Economia, recentralizată, pune în continuare accentul pe industria grea şi neglijează cu 

desăvârşire producţia bunurilor de consum. Agricultura este şi ea neglijată şi în curând ţara se confruntă 

cu o criză alimentară acută. Către sfârşitul perioadei, Ceauşescu lansează planul de „sistematizare a 

satelor” –care a reprezentat de fapt o demolare neraţională- şi de refacere a centrelor marilor oraşe. Au 

fost construite proiecte nerentabile. De pildă, construcţia Casei Poporului, actualul sediu al 

Parlamentului României (construit în urma dărâmării unei mari părţi a Bucureştilor), a secătuit 

resursele României. Cu o economie dezvoltată rapid dar prea puţin competitivă, datoria externă a 

României a crescut mereu, fiind cifrată în 1983 la 11 miliarde de dolari. Începe atunci o perioadă de 

mari privaţiuni pentru populaţia României care trebuie să suporte retutnarea acestei imense datorii.  

Ceauşescu a declarat în 1982 că va plăti datoria externă până în 1990 şi pentru a realiza acest 

lucru a introdus o serie de măsuri de austeritate fără egal chiar şi în istoria neagră a regimurilor 

comuniste est-europene...a fost introdusă raţionalizarea pâinii,a făinii,  a zahărului şi a laptelui...raţie 
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lunară de benzină de 30 de litri...o temperatură de maxim 14 grade în birouri...o limitare a alimentării 

cu apă caldă...întreruperea alimentării cu electricitate...reducerea presiunii gazelor. ” 

 

 

Asociază  două măsuri de austeritate din perioada 1971-1989 , referitor la economie. 

 

 

Timp de lucru 15 minute. 

 

APLICĂ ! 

 

 
   

Aplicând informaţia oferită de Manual ( p. 162- ulimul alineat), formulează un punct de 

vedere referitor la împrejurările  externe ale prăbuşirii regimului comunist din România, mentionând   cinci 

state din Europa care abandonează regimul comunist in anul 1989. 

Timp de lucru 15 minute. 

 

 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a Autori  Ioan Scurtu, Niculae Cristea, Marian Curculescu, 

Constantin Dincă, Aurel Constantin Soare, Editura  Economică Preuniversitaria 
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Poezii pentru copii și imagini de colorat, originale 

 

Prof. Lavinia Irina Dumitrache 

Prof. Irina Bălțătescu  

Prof. Magda Cornelia Amarinei 

 

C.S.E.I. „Alexandru Roșca”, Piatra Neamț  

Ilustrații: Mariana-Tatiana Donci 

 

The Journey of the Vegetables 

A carrot and a tomato, 

A cabbage and a potato, 

The garlic and the onion 

Want to go to the Big Canyon! 

Want to go to the Big Canyon! 

 

They are happy, they are sweet, 

They love sun and they don’t weep, 

They go far and they go fast 

And they want their taste to last! 

And they want their taste to last! 

 

But the carrot becomes tired 

And it is from travel fired,  

It arrives at a big farm 

And it is eaten and harmed!  

And it is eaten and harmed! 

 

A small rabbit ate the carrot, 

Not a cow and not a parrot 

And the rest travelled all along, 

Singing a beautiful song! 

Singing a beautiful song! 
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Călătoria legumelor 

Un morcon și o roșie, 

O varză și un cartof, 

Usturoiul și ceapa 

Vor să meargă la Marele Canion! 

 

Ei sunt veseli, ei sunt dulci,  

Ei iubesc soarele și ei nu plâng, 

Ei merg departe și merg repede 

Și vor ca gustul lor să dureze! 

 

Dar morcovul obosește 

Și este îndepărtat din călătorie, 

El ajunge la o fermă mare 

Și este mâncat și distrus! 

 

Un iepuraș a mâncat morcovul, 

Nu o vacă și nu un papagal, 

Și restul au călătorit încontinuare 

Cântând un cântec frumos! 
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Poem - My Apple Is Red 

 

My apple is red 

My plum is blue 

Come and eat fruits 

’Cause they are good for you! 

 

Mărul meu este roșu 

 

Mărul meu este roșu, 

Pruna mea este albastră, 

Vino și mănâncă fructe 

Pentru că ele sunt bune pentru tine! 
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Poem - I Like Tomatoes 

I like tomatoes, 

I like carrots, 

Come and eat with me 

’Till I count to three! 

 

Îmi plac roșiile 

Îmi plac roșiile, 

Îmi plac morcovii, 

Vino și mănâncă cu mine 

Până număr până la trei! 

 

 

 

Song – I Have a Little Cat 

I have a little cat, 

She is my little pet, 

She is pretty, she is mild, 

She is coloured in black and white 

She is pretty, she is mild, 

She is coloured in black and white! 

 

I have a little dog, 

His name is Little Bob, 

He is playing now with me, 

He is happy, can’t you see? 

He is playing now with me, 

He is happy, can’t you see? 
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I have a little parrot, 

His orange like a carrot 

He is talking all the time 

He loves poems, he loves rhyme! 

He is talking all the time, 

He loves poems, he loves rhyme! 

 

I have a little fish, 

It was my only wish 

To have a fish as a pet, 

Not just parrot, dog or cat! 

To have a fish as a pet, 

Not just parrot, dog or cat! 

 

Am o pisicuță 

 

Am o pisicuță, 

Ea este animăluțul meu preferat, 

Ea este drăguță, ea este blândă, 

Ea este colorată în negru și alb! 

 

Am un cățeluș, 

Numele lui este Bobiță, 

El se joacă acum cu mine, 

El este vesel, nu vezi? 

 

Am un papagal mic,  

El este portocaliu ca un morcov 

El vorbește tot timpul, 

El iubește poeziile, el iubește rima! 

Am un peștișor, 

Singura mea dorință a fost 

Să am un pește ca animal preferat 
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Nu doar papagal, câine sau pisică! 
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Poem - A Little Monkey 

A little monkey 

And a little fox 

Give the lazy donkey 

A present in a box! 

 

O maimuțică 

O maimuțică  

Și o vulpiță 

Îi dau măgarului leneș 

Un cadou într-o cutie! 
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Poem – It Is Winter 

It is winter, it is cold, 

Santa Claus is very old, 

But he comes on his reindeer 

When the Christmes Eve is here! 

 

Este iarnă 

Este iarnă, este frig, 

Moș Crăciun este foarte bătrân, 

Dar vine pe renul său 

Când Ajunul Crăciunului a sosit! 
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       MAICA DOMNULUI    

          CU PRUNCUL 

Maica Domnului cu Pruncul 

Pe copiii dragi ajută, 

Mâna Lui de pe obraz 

Ea cu dragoste-o sărută. 

 

Măicuţa cea Preacurată 

Veghează din cer, de sus, 

Să cunoască orice faptă 

Şi orice cuvânt ce-i spus. 

 

Cele bune, cele rele, 

Ea le-mparte şi le cerne, 

Le trimite sus, la Domnul, 

Cel ce mântuieşte omul. 

IISUSE 

Iisuse Presfânt, 

Domnul pre pământ, 

Spune maicii Tale, 

Preasfintei Fecioare, 

Să te preacinstească, 

Să te preamărească, 

Laude să-nalţe 

Căci doar Ea cunoaşte 

Cum s-a-nfăptuit 

Naşterea cea sfântă 

Fără zarvă multă, 

Cu mii de-ngeraşi 

Pentru copilaşi! 
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ÎNGERAŞULUI 

Îngeraş cu plete dalbe 

Şi cu ochi ca de mărgean 

Poate tu eşti, dimineaţa, 

Cel care îmi baţi la geam! 

Mă uimeşti cu-a ta ştiinţă, 

Mă creşti mare, minunat, 

Mă alinţi cu-a ta speranţă, 

Nopţile veghezi la pat. 

Chiar de nu ştiu a ta faţă, 

Eşti un înger preacurat! 
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MOȘ CRĂCIUN 

Vine-o sanie uşoară 

Şi-apare din sănioară 

Prin nămeţii albi, de puf, 

Moşul, obosit de drum. 

 

El desagă are-n spate 

Şi aduce jucării. 

Şi le duce-aşa pe toate 

Pân-ajunge la copii... 

 

Nesupus de ger şi vânturi 

Este moşul cel voinic! 

Tu, copile, nu-ţi fă gânduri 

Că nu-ţi aduce nimic! 

 

Îţi aduce, deşi astăzi 

Nu ai fost aşa cuminte. 

Moşul e deştept şi numai 

Ce e bun el ţine minte! 

 

  AJUNUL CRĂCIUNULUI 

Este iarnă, s-a-nserat, 

Toţi copiii sunt prin sat 

Şi colindă, că-i Crăciunul 

Şi-n seara asta-i ajunul! 

 

Moş Crăciun e aşteptat, 

Pe un horn s-a cocoţat 

Să lase desaga lui 

Pe la gura hornului. 

 

Moş Crăciun, vino la masă! 
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Nu te mai sui pe casă! 

C-ai putea să te loveşti 

Şi să cazi şi s-o păţeşti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1060  
 

Recapitulare finală 

Fișă de lucru la științe ale naturii –clasa a III-a 

 

Profesor pentru învățământ primar Manole Carmen 

Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Tulcea 

 

I. Alege varianta corectă din seturile de imagini: 

    1) obiectul ce nu este atras de magnet: 

     a)                 b)                                    c)  

 

        2) atragerea magneţilor: 

    a)                                                                               b)    

 

                                      c) 

                                            

II. Notează două  utilizări pe care le au: 

a) fierul: …………………………………………………………………………. 

b) aluminiul:  ……………………………………………………………………. 

c) aurul: …………………………………………………………………………. 

 

III. Alege varianta corectă: 

 

♣ Un kilogram de mere şi un kilogram de lână au aceeaşi masă, dar volumele sunt: 

a) mici;          b) diferite;              c) egale;                  d) mari. 

 

♣ Singurul metal lichid este: 

a) mercurul; b) zincul;  c) fierul;  d) cuprul. 

 

♣ Centralele eoliene folosesc energia: 

a) aerului;  b) soarelui;  c) apei;  d) valurilor. 

 

IV.Citeşte afirmaţiile următoare şi notează A / F. 

 

 [__] Forța apei e transformată în energie de către hidrocentrale.  

      [__] Pentru că este moale, cuprul este folosit la fabricarea firelor electrice, a robineților și a 

cazanelor. 

[__] Metalele nu conduc curentul electric, dar lasă căldura să treacă. 

S                 N S                 N S                 N N                 S 

N                 S S                 N 
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[__] Plumbul  este un  metal  greu. 

[__] Unitatea de măsură pentru capacitatea unui vas este kilogramul. 

 

 

 

    V. Completează cu exemple, conform cerințelor: 

 

     a) un  metal  lichid:…………………………………………………….. 

     b) un  metal  uşor:………………………………………………………. 

c) un  metal  preţios :…………………………………………………… 

d) 2 obiecte atrase de magnet: ……………………………………… 
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Test  de  evaluare  inială  

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a IV-a   

Anca Panait 

 

     A.Citeşte textul. 

Leul adormise. Un şoricel trecu în fugă, peste el. Leul se trezi din somnul adânc şi îl prinse 

pe şoricel. Acesta începu să se roage de dânsul, să-i dea drumul, spunând:  

- Dacă ai să mă laşi cu zile, am să-ţi fac şi eu un bine cândva. 

Leul începu să râdă, adică cum poate un şoricel să-i facă lui un bine. Totuşi, îl lăsă să 

plece.  

Peste câtăva vreme, nişte vânători îl prinseră pe leu şi îl legară cu funia de un pom. Auzind 

răgetele leului, şoricelul veni îndată, roase funia groasă şi îi spuse: 

- Îţi aminteşti cum ai râs de mine, fiindcă nu credeai că am să-ţi pot face un bine? Acum 

vezi şi singur, chiar şi de la un şoarece poţi trage uneori folos.  

 

 (  Leul și șoarecele, după Lev Tolstoi) 

    

1. Completează spaţiile punctate, conform cerinţei, cu informaţii din text:   1p 

a) Autorul textului este ....................................................................... . 

b) Titlul textului este ......................................................................... .  

c) Personajele care iau parte la acţiune sunt............................................................................. . 

d.) Textul dat este un text:  *nonliterar;                                 *narativ;                                * în versuri. 

 

2. Formulează întrebările sau răspunsurle corespunzătoare:    

 1,50p 

  Î. ........................................................................................... 

  R. Leul este trezit din somn de un șoricel ce trece ân fugă peste el. 

 

  Î. .............................................................................................. 

  R. Vânătorii îl leagă pe leu de un pom cu o funie. 

 

  Î. Ce îi spune șoricelul leului după ce îl salvează ? 

  R. ........................................................................................................................................................... 

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

3. Scrie cuvinte:           1p 

a) cu sens asemănător pentru:                          b)   cu sens opus pentru: 

folos - .................................. ;                             râde -  ........................ ; 

frică -  .................................. ;         frică  - ...............................;    

funie - ............................... ;                            a adormi  - ..............................  ; 

a pleca - ..........................;                                           singur - ..............................  . 

 

4. Alcătuieşte un enunţ folosind cuvântul leul cu alt înţeles decât cel din textul dat: 0,50p 

............................................................................................................................ 
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 5. Selectează, din textul dat:         

 1p 

a) patru substantive comune la genul masculin: 

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

...  

b) două adjective: .............................................................................................................................. ; 

c) trei verbe la persoana a III -a, numărul singular: .............................................................. ; 

d) trei verbe la persoana a II-a , nr. singular..............................................................; 

e) două pronume : .............................................................................................. ; 

 

6. Completează următorul fragment  cu semnele de punctuaţie potrivite:    

 1p 

       E dimineață  George îi spune colegului său 

      Mihnea  ieri am fost cu mama la librărie 

      Ce ai cumpărat 

      Am cumpărat cartea „ Galileo Galilei”  E o carte minunată   

 

7.  Subliniază forma corectă a cuvintelor evidenţiate .      

 1,50p 

 

Bunica sa /s-a împleteşte ciorapi.               Ion nea /ne-a arătat o ciocârlie. 

Cumperi mere sau /s-au pere?    Ei au mers la /l-a teatru. 

Tata ia /i-a dat lui Adi o jucărie.               Radu este neam /ne-am cu tata. 

În mai /m-ai înfloreşte bujorul.                                            Sunt cel m-ai/ mai bun la lectură! 

Părinții să-i/săi au zâmbit.                                                    Copiii iau/i-au ghiozdanele de pe scaun: 

 

8. Analizați următoarele cuvinte:         

 1,50p 

leul –  

 

ai râs –  

 

adânc –  

 

dânsul –  

 

vînători –  
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răgetele-  

 

             Of. 

– 1 p 

 

 

ȘCOALA: _____________________________________ 

DISCIPLINA: LB. ROMÂNĂ    EVALUARE INIȚIALĂ 

Înv. ___________________________________ 

Clasa a IV- a , _______ de elevi evaluați 

Data susținerii evaluării: ___________________ 

1. Competente specifice  

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 

familiare  

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare  

3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale 

acestuia 

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit  

4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în 

redactarea de texte 

4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal  

 

2.   Descriptori de performantă   

Co

m-

pe- 

tent

a  

Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  

Insuficient 

  

3.1 

3.4 

I1 Identifică informatiile 

dintr-un text citit la 

prima vedere 

- precizează 

titlul, autorul, 

personajele și 

tipul textului  

- precizează 2-3 

informații  

- precizează o 

informație  
- 

4.1 

4.2 

I2 Scrie 

întrebări/răspunsuri pe 

baza textului citit 

- scrie cele 2 

întrebări și 

răspunsul 

potrivit 

- scrie 2 din cele 

trei 

- scrie 

osingură 

întrebare sau 

un singur 

răspuns 

- 

1.2 

3.1 

I3 Scrie sinonime/ 

antonime/ familia de 

cuvinte 

- scrie 7 - 8 

cuvin te 

- scrie 5- 6 

cuvinte 

- scrie 3-4 

cuvinte 

- scrie 1-2 

cuvinte 
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1.2 

3.1 

I4 Scrie propoziția 

corect 

- scrie 

propoziția cu 

alt sens al 

cuvântului  

- scrie propoziție 

cu același sens 

- scrie 

propoziția 

greșit 

- 

1.2 

3.5 

I5 Identifică părțile de 

vorbire 

10-14 de 

alegeri corecte 

7 - 10 de alegeri 

corecte 

3- 6  alegeri 

corecte 

1-2    alegeri 

corecte 

 4.1 

I6 Completează corect 

textul cu semnele de 

punctuație potrivite 

6 semne de 

punctuație 
4-5 ........... 2-3 - 

4.1 
I7 Alege forma corectă a 

cuvintelor(ortogramele) 

10 alegeri 

corecte 

7-9 

....................... 
2-6.................. 1-3….. 

4.2. 
I8. Analizează 

următoarele cuvinte 

6 cuvinte 

analizate 

corect 

4-5 cuvinte 2-4 cuvinte 1cuvănt 

 

3.  Evaluare  

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL 

Rezolvă integral si corect  6-7 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect  2– 4 itemi; incorect /parţial corect 

restul itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 1  item; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
SUFICIENT 

Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I  INSUFICIENT 

                                       

 

 

4. CENTRALIZARE   PE   CALIFICATIVE              

Calificativ Nr. elevi Procente  

FB   

B   

S   

I   

 

 

 

EVALUARE INIȚALĂ          LIMBA ROMÂNĂ 

Prof.  

Data susținerii evaluării:  
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N

R. 

C

R

T. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE  

ELEVILOR 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Rezult

at 

final 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

 

Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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        Fişa de lucru 

- imperfectul – 
Iordăchioaie Teodora 

Școala Gimnazială, comuna Ion Creangă, jud. Neamț 

 

 

1. Completează desenul de mai jos cu formele imperfectului de la verbul a afişa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti verbele a crea, a culege, la modul indicativ, 

timpul imperfect, persoana I singular şi plural. 

 

 

 

 

 

3. Conjugă verbul a fi la modul indicativ, timpul imperfect: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

4. Subliniază desinenţele verbelor la imperfect din enunţurile următoare: 

 

• Tu îngrijeai cu dragoste florile. 

• Păşeam singur pe alee. 

A afişa 

(eu) afiş............... 

(tu) afiş................ 

(el/ea)....................
..afiş.............. 

(noi) afiş........... 

(voi) afiş............ 

(ei/ele) afiş............ 

      A fi 

eu 
eram 
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• Ei mergeau în excursie. 

• Voi treceaţi strada cu atenţie. 
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TEST DE EVALUARE LA PSIHOLOGIE 

 

Prof. Militaru Gabriela 

Colegiul National „ELENA CUZA”, Craiova 

 

I. Încercuiți  litera corespunzătoare răspunsului corect.  (8 x 0,2p=1,6p) 

 

1.Senzaţia este procesul psihic de cunoaştere primară prin care, în condiţiile acţiunii directe a 

stimulilor asupra analizatorilor, se semnalizează:  

a. schematic, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor  

b. totalitatea însuşirilor concrete ale obiectelor şi fenomenelor  

c. separat, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor  

d. însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condițiile absenței acțiunii directe a 

stimulului asupra analizatorilor 

 

2. Imaginea perceptivă este bogată în conținut deoarece:  

a. îndeplineşte un rol reglator pentru activitate  

b. se realizează separat de celelalte elemente aflate într-un context spațio-temporal  

c. se formează numai în prezenţa obiectului concret  

d. cuprinde în ansamblul ei atât însuşirile estențiale, importante, cât şi pe cele de detaliu   

 

3.Un arhitect primeşte o comandă pentru proiectarea unui ansamblu rezidenţial; imaginea 

mintală a acestui ansamblu de clădiri pe care arhitectul urmează să îl transpună într-o machetă 

face referire la:   

a. o imagine senzorială  

b. un câmp perceptiv  

c. o reprezentare generală  

d. o senzaţie vizuală   

 

4.Imaginea senzorială este:  

a. complexă şi schematică  

b. simplă şi primară  

c. simplă şi secundară  

d. secundară şi schematică  

  

5. Imaginea perceptivă a foii de hârtie din fața mea: 

 a. este primară  

b. este săracă în conținut 

 c. este o imagine panoramică  

d. cuprinde atât însușiri concrete, cât și însușiri abstracte  
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6. Când ne reprezentăm o figură geometrică, mecanismele verbale:  

a. împiedică integrarea imaginii formate în gândire și imaginație  

b. împiedică integrarea imaginii formate în procesele cognitive superioare  

c. pot constitui un instrument de transformare a imaginii 

 d. nu joacă niciun rol  

 

7.Dacă simultan avem o imagine despre culoarea, forma şi mirosul unei flori, avem o:  

a. percepţie  

b. senzaţie  

c. reprezentare 

d. imaginaţie  

  

8. Reprezentarea însuşirilor fizice ale unei persoane implică preponderent:  

a. atenția  

b. limbajul  

c. memoria  

d. voinţa 

 

      II.          Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 7, notaţi în dreptul ei litera A, dacă 

enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. (7x02 p = 1,4p) 

1.Spre deosebire de senzaţie, percepţia realizează o cunoaştere a obiectelor în integralitatea şi 

unitatea lor.  

2. Imaginile furnizate de reprezentare sunt unitare, dar schematice.  

3. Psihicul uman se reduce la procesele psihice. 

4. Jocul este  activitate umană. 

5. Atenția este o însușire psihică.  

6. Senzațiile sunt un proces psihic secundar. 

7. Memoria este un proces psihic reglatoriu. 

 

III. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere psihologic, care să evidenţieze o 

diferență între senzaţie şi reprezentare. (0,5 p) 

IV. Precizați felul în care memoria și gândirea influențează imaginea din 

reprezentare. (0,5p) 

V. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale memorării, iar în coloana din 

dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe 

foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi 

cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. (4 x 0,3p = 1,2 p) 
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a. Memorarea voluntară  

  

b. Memorarea involuntară  

  

c. Memorarea mecanică  

  

d. Memorarea logică  

 

1. Se caracterizează prin aceea că întipărirea informaţiilor se realizează fără ca noi să intenţionăm, să 

ne propunem în mod special acest lucru.   

2. Este efectuată în lipsa înţelegerii, ducând la o învăţare formală şi nu este persistentă în timp.   

3. Este procesul psihic cognitiv superior de elaborare a unor idei sau proiecte noi pe baza selectării, 

combinării şi recombinării experienţei anterioare.  

4. Este bazată pe înţelegerea sensurilor şi a semnificaţiilor materialului de memorat.   

 5. Este realizată conştient, pe baza unui scop. 

 

VI. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:  

  

 Imaginația se construiește înlăuntrul gândirii, fiind absolut necesară acesteia, iar gândirea se 

articulează într-o zonă centrală a câmpului imaginativ, ambele mijlocindu-se una pe alta.  

  

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:  

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. (2x 0,4= 0,8)    

2. Precizați două caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. (2 x 0,5= 1p)     

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative. (1p) 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea operațiilor algoritmice. (1p) 

 

Se acordă 1 punct din oficiu.  
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Test de evaluare 

Numerația 0-1000 

Prof. Mihu Carmen-Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad, Vaslui 

 

 

 

1. Scrie cu litere următoarele numere: 257, 918, 297, 615, 908, 269, 380, 414. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Descompune numerele de la exercițiul anterior, după modelul de mai jos: 

487 = 400 + 80 +7 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Scrie numerele: 

- de la 416 la 394, din 2 în 2 

___________________________________________________________________________ 

- cuprinse între 607 și 614 

__________________________________________________________________ 

- mai mari decât 877 și mai mici sau egale cu 883 

_______________________________________________________________________ 

- pare, cuprinse între 555 și 565 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Scrie numerele impare din seria: 365, 194, 689, 204, 323, 332, 950, 951, 683. 

__________________________________________________________________________ 
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5. Ordonează descrescător următoarele numere: 301, 133, 330, 130, 303, 331, 301, 103. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

6. Ordonează descrescător numerele: 728, 782, 872, 278, 827, 772, 287, 828. 

___________________________________________________________________________ 

7. Găsește trei numere care să respecte simultan condițiile: 

a. Sunt numere cuprinse între 471 și 306; 

b. Cifra unităților este mai mică sau egală cu 3; 

c. Cifra zecilor reprezintă suma cifrelor sutelor și unităților. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Test de evaluare - clasa a III-a 

Substantivul 

Mihu Carmen-Mihaela  

Școala Gimnazială ,,Episcop Iacov 

Antonovici" 

 

 

1.    Subliniaţi substantivele din următorul text: 

 Alina locuieşte în oraşul Galaţi, pe Strada Nucului. Mama ei se numeşte Ioana, iar tatăl, 

Mihai.  Alina are un căţel şi un papagal numit Coco. Prietena cea mai bună a fetiţei este 

Loredana, colega ei de clasă. 

 Alina citeşte mult. Cartea ei preferată e ,,Poveşti, povestiri, amintiri”, scrisă de                

Ion Creangă. 

 Alina şi Adrian s-au împrietenit. Ei îşi fac lecţiile împreună. Ieri au fost în pădure. La 

umbra copacilor, au găsit ciuperci. Au umplut coşuleţele de nuiele împletite. Au umblat mult 

prin pădure. Ce îmbujoraţi erau! 

2.   Scrieţi: 

a) câte un substantiv comun care să denumească: 

✓ o fiinţă:………………………. 

✓ un lucru:……………………. 

✓ un fenomen al naturii:…………………. 

✓ un nume de acţiune:………………… 

✓ un nume de stare sufletească:………………… 

✓ un nume de însuşire:……………………… 

b) trei substantive comune la numărul plural, apoi forma lor la numărul singular: 

……………………… 

………………………. 

………………………. 

c) câte trei substantive proprii care să denumească: 

- nume de persoane:…………………………… 

-  nume de râuri:………………………………. 

- nume de localităţi:…………………………… 

- nume de scriitori:………………… 

- nume de opere literare:………………………. 
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- nume de publicaţii:………………………….. 

 

3. Treceţi la plural următoarele substantive, după modelul de mai jos: 

     fiu - fii, fiii 

     scatiu- 

     codru - 

     tigru- 

     uliu- 

     copil- 

 

4. Grupaţi pe genuri substantivele din textul de mai jos: 

            ,,Noaptea era liniştită şi la popasul de pescari ardeau focuri mari de trestii. Fumul, 

aţâţat şi sporit de mănunchiuri verzi de ierburi şi de papură, se târa la faţa pământului, se 

răspândea în văzduh şi alunga râurile supărătoare de ţânţari. 

 Se alcătui îndată un foc de găteje pentru ciorba de peşte. 

 Într-un cuptor mare, clădit pe patru pari groşi, bătuţi în pământ, afară, sub cerul liber, 

se cocea pâinea neagră, pescărească; căldura lui se simţea bine la câţiva paşi.” 

                                                                                                        (Mihail  Sadoveanu ) 

masculin feminin neutru 

   

   

   

 

 

5. Subliniaţi substantivele, apoi analizați-le, completând tabelul de mai jos: 

          ,,Neghiniţă opri caii şi sări în palma uncheşului. Cum îl văzu, negustorul se gândi să 

ducă împăratului aşa minune.” 

                                                                                   (Barbu Ştefănescu-Delavrancea) 

  

   

 

 

 

6. Alcătuiţi propoziţii cu sensurile diferite ale substantivelor corn, lac. 

substantivul felul numărul genul 
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Test de evaluare sumativă 

Sociologie 

Prof. Sandu Mirela  

Colegiul Național Catolic Sf. Iosif Bacău 

Subiectul  1  

„Inegalităţile economice reprezintă o caracteristică persistentă a tuturor sistemelor 

sociale, cu excepţia societăţilor de vânători şi culegători, în care se produceau puţine bogaţii. 

Diviziunile de clasă formează miezul inegalităţilor economice în societăţile moderne. Clasa 

exercită o puternică influenţă în vieţile noastre. Dar activităţile noastre nu sunt complet 

determinate de diviziunile de clasă: mulţi oameni demonstrează un anumit grad de mobilitate 

socială.” (A. Giddens, Sociologie) 

Pe baza informaţiilor date: 

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte 

B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în 

text. 6 puncte 

C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în 

text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 

puncte 

D. Prezentați teoriile despre stratificarea socială elaborate de către Karl Marx şi de către Max 

Weber 10 puncte 

E. Ilustrați printr-un exemplu concret ipoteza potrivit căreia consolidarea clasei de mijloc este 

un indicator al dezvoltării unei societăţi 6 puncte 

F. Explicați ideea potrivit căreia egalitatea de şanse favorizează diminuarea inegalităţilor 

sociale, într-o societate democratic 4 puncte 

 

Subiectul 2  

În calitatea noastră de ființe sociale, facem parte din diferite grupuri. 

1.Definiți și caracterizați un grup social mare și un grup social mic, din care faceți parte 10 

puncte 

2. Definiți grupurile formale și grupurile informale. Analizați și tipul de relații care există în 

cadrul grupurilor formale și al grupurilor informale(utilizați informații de la cap. Modele de 

relaționare)  și prezentați un posibil conflict de rol în cadrul unui grup formal;  20 puncte 

3. Pe baza unui exemplu, precizați în ce condiţii un grup informal se poate transforma într-un 

grup formal.  10puncte 
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Subiectul 3  

Scrieţi pe foaia de teză litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile 

de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns          10 puncte  

 

 

1. În funcţie de scopul ei, socializarea poate fi:  

a. continuă  

b. primară  

c. secundară  

d. anticipatorie  

 

2. Între statusurile atribuite este şi acela de:  

a. membru al unui partid politic  

b. cetăţean al ţării în care te naşti  

c. director al unei instituţii  

d. profesor 

3. În funcţie de tipul partenerilor implicaţi, relaţiile sociale pot fi: 

a. de cooperare  

b. de ordonare  

c. interindividuale 

d. informale 

4.  Care dintre afirmaţiile de mai jos este falsă: 

a. unui status îi pot corespunde mai multe roluri 

b. statusul este dinamic şi rolul este structural 

c. statusul poate fi atribuit sau dobândit 

d. există roluri aşteptate şi roluri performate 

 

 

 

 SUCCES !  
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TEST DE EVALUARE 

ISTORIA ROMÂNILOR 

Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Castranova 

Prof. Răduț Eugen Cristian 

 

➢ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

➢ Timpul de lucru este de două ore. 

 

 Subiectul I (40 puncte) 

 Citiți cu atenție textele de mai jos: 

A.  ”Traian i-a învins pe dacii lui Decebal și a transformat în provincie romană teritoriul de 

dincolo de Dunăre; acesta are de jur-împrejur un milion de pași; dar în timpul împăratului 

Gallienus, ea a fost pierdută, iar Aurelian, după ce a mutat de acolo pe romani, a creat două 

Dacii în regiunea Moesiei și a Dardaniei.”                                                                  

         (Rufius Festus, Scurtă istorie a 

poporului roman) 

 

B.  “Deoarece dacii făcuseră noi incursiuni împotriva așezărilor romane din sudul Dunării, în 

iarna anului 85-86 d.Hr., Domițian se hotărî să oprească odată pentru totdeauna această 

primejdie, care se afla la nordul imperiului. (…) trimise atunci o altă armată, în anul 88 d.Hr., 

care năvăli peste Dunăre în Dacia și învinse în luptă, pe dacii conduși de Decebal la Tapae. 

Totuși, această luptă nu a fost decisivă.”                                                                                              

         (Despre istoria dacilor)  

 

 Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Precizați pe baza textului A două fapte istorice aflate în relație de cauză-efect.     6 

puncte 

2. Menționați, pe baza textului B, cauza deciziei lui Domițian de a opri primejdia aflată la 

nordul imperiului.                                                                                                                           

4 puncte 

3. Menționați pe baza textelor A și B, o asemănare si o deosebire referitoare la acțiunile 

întreprinse de Domițian, respectiv Traian, împotriva dacilor și selectați în acest sens câte o 
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informație din cele două texte.                                                                                                   

10 puncte 

4. Comparați prevederile celor două păci daco-romane, evidențiind asemănările și deosebirile.

                                                                                                                                      

10 puncte 

5. Formulați un punct de vedere referitor la consecințele cuceririi Daciei de către Traian și 

susțineți acest punct de vedere prin două argumente istorice.     

                                                                                                                             

10 puncte 

 

 Subiectul al II-lea (50 puncte) 

 Elaborați, pe aproximativ două – trei pagini, o sinteză cu titlul „Secolul al XV-lea – 

secolul rezistenței antiotomane românești la Dunărea de Jos”  având în vedere: 

- menționarea a cel puțin două trăsături ale situației internaționale în răsăritul Europei, la 

sfârșitul sec. al XIV-lea și în sec. al XV-lea.  

- precizarea poziției domnitorilor români față de cele două caracteristici ale relațiilor 

internaționale;  

- prezentarea acțiunilor a cel puțin doi domnitori care ilustrează colaborarea Țărilor Române 

în lupta antiotomană, în prima și respectiv a doua jumătate a sec. XV; 

- formularea unei opinii personale referitoare la importanța instituției centrale în lupta 

antiotomană și susțineți acest punct de vedere prin două argumente istorice;  

- importanța creării și menținerii blocului politico-militar românesc antiotoman;  

 

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 

evidențierea relației cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor 

istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.  
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Test De Evaluare   

Descompuneri În Factori 

Clasa A VIII-A 

Școala Gimnazială Castranova 

Prof. Răduț Alexandra 

1. Descompuneți în factori: 

a) 2𝑥 + 2𝑦 − 2𝑧 + 2 

b) 𝑚𝑥2 + 𝑚𝑥 

c) (𝑥 + 2)(𝑥 − 1) + (𝑥 + 2)(𝑥 + 3) 

d) 3(𝑥 + 1) + (𝑥 + 1)2 + (𝑥 + 1)3 

2. Descompuneți în factori: 

a) 𝑥2 − 81 

b) 49𝑥2 − 𝑦2 

c) 𝑥2 −
25

64
 

d) 16𝑎2 − 9𝑏4 

e) 𝑥2 +  8𝑥 + 16 

f) 4𝑥2 + 12𝑥𝑦 + 9𝑦2 

g) (𝑥 − 1)2 − 5 

h) 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 −  81𝑧2 

 

3. Descompuneți în factori: 

a) 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑥 + 𝑏𝑦 

b) 𝑦3 + 𝑦 − 6𝑦2 − 6 

c) 5𝑥√3 + 5√3𝑦 + 2√2𝑥 + 2√2𝑦 

4. Daca  𝑎2 − 𝑏2 = 76  și  𝑎 + 𝑏 = 38, aflați a - b . 

5. Descompuneți în factori : a)  𝑥2 + 5𝑥 + 6       b) 𝑥2 − 7𝑥 + 12  

6. Demonstrați că numărul N= 9)62)(2( 22 ++++ aaaa este numar natural pentru orice 

număr a N  

 

Barem: Oficiu 1p , ex. 1 –3p, ex. 2 –2p, ex. 3- 1,5p, ex.4 –0,5p, ex.5-1p, ex. 6-1p. 
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FIŞĂ DE LUCRU - DLC – (grupa mijlocie) 

Prof. Învățământ Preşcolar – Retevoiu Ionela 

Grădinița cu Program Prelungit  ”Albinuțele”, sector 6, Bucureşti 

1. Recunoaşte poveştile din coloana din dreapta! 

2. Recunoaşte personajele din stânga şi trasează o linie la povestea din care face parte! 
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AJUTĂ COPIII SĂ AJUNGĂ LA ŞCOALĂ! – fişă de lucru grupa mijlocie 

Prof. Învățământ Preşcolar – Retevoiu Ionela 

                                         Grădinița cu Program Prelungit  ”Albinuțele”, sector 6, Bucureşti 
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MODUL   IMPERATIV 

CLASA 

a V-a 

                                                                 Prof. Alexandru Vasilica 

                                                      Scoala Gimnaziala Petresti-Dambovita 

 

 

 

Modul imperativ 

Să urmărim exemplele: 

Învaţă mai mult! Adu-mi caietul! Ce observăm? 

Verbele care exprimă un ordin, un îndemn, o rugăminte şi a căror acțiune este realizabilă, intră în 

categoria verbelor la modul imperativ. 

Modul imperativ are forme numai pentru persoana a II-a, nr. singular și plural. 

Exemplu: 

Învaţă la şcoală mai mult! Învăţaţi la şcoală mai mult! 

Verbul ,,învăţă,, - are pers.a II-a, nr. sg – (tu) învaţă; Verbul ,,învăţaţi” – are pers. a II-a, nr.pl- 

(voi) învăţaţi
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Verbele la modul imperativ pot avea două forme: 

 

a.Forma afirmativă (pozitivă): 

Exemplu: Citeşte! 

 

b.Forma negativă (atunci când verbul la modul imperativ este însoţit de negaţia ,,nu,,) /alcătuită, 

la persoana a II-a, numărul singular/ plural, din negaţia,,nu,,+verbul de conjugat: 

Exemplu: Nu scrie! 

 

Identificaţi verbele la modul imperativ, forma afirmativă/negativă din: 1)Copii, mergeţi astăzi la 

ore! 

2)Copii, nu mergeţi astăzi la ore! 3)Dă-mi, te rog, pixul tău! 

4) Nu- mi da pixul tău! 

 

Modul imperativ este marcat de o intonație specifică, 

exclamativă (propoziţia în care este întâlnit un verb la modul imperativ, apare însoţită de semnul 

exclamării). 

 

Exemplu: 

Scrie mai frumos astăzi! 

Vorbeşte prieteneşte cu toată lumea! 

 

Propoziţiile în care apar verbe la modul imperativ se numesc propoziţii imperative afirmative sau 

propoziţii imperative negative, iar acest lucru este dat de forma verbului. 

 

Exemplu: 

Mergeţi la şcoala mai repede! (propoziţie afirmativă imperativă) Nu scrie repede! (propoziţie 

negativă imperativă) 

 

Un astfel de verb, la modul imperativ, poate fi analizat ca parte de vorbire astfel: 
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Mergeţi (voi) – verb personal, predicativ, modul imperativ, forma afirmativă, pers. a II-a, nr.pl., 

funcţie sintactică de predicat verbal 

 

Nu scrie (tu) – verb personal, predicativ, modul imperativ, forma negativă, pers. I, nr. sg., funcţie 

sintactică de predicat verbal  

Atenţie la scrierea corectă a verbului ,,A FI”, la modul imperativ, formele afirmativă şi negativă! 

 

Verbul ,,a fi” are forma afirmativă terminată în doi ,,i”(fii atent!) şi forma negativă terminată 

într-un singur ,,i” (Nu fi atent!). 

 

 

 

Exersează! 

1. Alcătuiţi enunturi imperative afirmative şi negative, în care să utilizaţi verbele următoare: 

a învăţa, a scrie, a citi, a ajunge. 

 

2. Completaţi spaţiile următoare prin adăugarea unor verbe           potrivite, la modul 

imperativ: 

  

a) .... cumpăra ceea ce nu îţi place! 

b) Astăzi .... la bunici devreme! 

c) ... ca să ajungi cineva! 

d) Nu ... ceea ce găsiţi pe stradă! 

3. Puneţi verbul ,,a fi” la forma corectă:  

a. Fii/ Fi/ cuminte! 

b. Nu fii/ Nu fi cuminte! 
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Mai  dificil...dar mai frumos! 

(Fișă pentru performanță –clasa a III-a) 

Cornea Luminița Elena  

Școala Gimnazială Nr.25,Galați 

 

1. Află numerele de trei cifre mnc  care verifică relaţia: 2 6 907mn mc+ =  

 

2. 12 creioane costă cât 9 pixuri, iar 5 creioane costă cu 6 lei mai mult decât 3 pixuri. Află cât 

costă un creion şi cât costă un pix. 

 

3. În clasa pregătitoare din şcoala noastră sunt 10 fetiţe şi 12 băieţi. De iepuraş, fiecare fetiţă a 

primit câte un ursuleţ, iar fiecare băieţel, câte o maşinuţă.  Cât a costat o jucărie din fiecare fel, 

dacă: 

a) trei maşinuţe costă cât cinci ursuleţi;  

b) toate jucăriile au costat 300 lei ? 

 

4. Pentru Bradul de Crăciun, mama a cumpărat 14 globuleţe roşii şi un număr de globuleţe 

galbene. Un globuleţ galben costă 2 lei, iar unul roşu, dublu. Câte globuleţe galbene a cumpărat 

mama dacă a plătit la casă o bancnotă de o sută lei şi a primit rest a zecea parte din întreaga 

sumă? 

 

5. Diferenţa dintre două numere este de 655, iar unul dintre numere este de 6 ori mai mare decât 

celălalt. Aflaţi cele două numere. 

 

6. Pe o masă sunt fructe, de patru ori mai multe prune decât mere. Patru prieteni servesc fiecare 

câte o prună şi un măr; pe masă au rămas astfel de şapte ori mai multe prune decât mere. Câte 

prune şi câte mere au fost la început pe masă ? 

 

7. Dublăm un număr şi adunăm la rezultat 15. Dublăm numărul obţinut şi adunăm la rezultat 30. 

Dacă am obţinut numărul 100, care a fost numărul iniţial ? 

 

8. Suma a patru numere naturale consecutive este cu 45 mai mare decât cel mai mare dintre 

numere.  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1088  
 

 

9. Răzvan a cules prune şi acum le numără. Răzvan observă că, dacă le grupează câte patru obţine 

cu două grămezi mai multe decât atunci când le grupează câte cinci. Puteţi afla câte prune are 

Răzvan ? 

 

10. Pe un platou sunt mere. Armin a mâncat din ele până au rămas pe platou jumătate din numărul 

lor. Mama a mai pus pe platou atâtea mere câte erau la început şi acum sunt pe platou 15 mere. 

Câte mere a mâncat Armin? 

 

 

SUCCES! 
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Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 10 000 

(Fișă de recapitulare) 

Cornea Luminița Elena  

Școala Gimnazială Nr.25,Galați 

1. Calculaţi: 

1 236 +   6 004–  5 000 –  6 076+ 

2 349   4 278    2 995   1 408 

 

2. Calculaţi, așezând termenii unul sub altul: 

1 457 + 2 563  7 005 – 5 536  3 808 + 4 969  

9 849 – 3 235  7 006 – 2 577  8 000 – 4 869  

 

3. Aflaţi termenul necunoscut: 

1 784 + x + 3 158 = 7 000 

8 235 – 4 126 +  x= 8 766 

x – 3 962 + 1316 = 4 012  

 

4. Aflaţi diferenţa dintre numărul 3 342 şi suma dintre predecesorul şi succesorul numărului 

1098. 

 

5. Află numerele necunoscute: 

135 + 245 + a = 1 200        c – (1 136 – 195) = 736        3 160 – b = 1 475 + 1 216 

6. Într-o cursă ciclistă pentru copii, în prima zi s-a parcurs o distanță de 5 836 m, iar în a doua zi 

distanța parcursă a fost cu 1947 m mai mică. Câți metri s-a parcurs în cele două etape? 

 

7. O fermă a trimis spre vânzare 2 256 ouă de curcă, ceea ce înseamnă cu 1 389 mai multe decât 

ouăle de gâscă, iar ouă de găină cât cele de curcă şi gâscă la un loc. Câte ouă s-au trimis spre 

vânzare? 
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8. Aflaţi suma a 4 numere impare consecutive, dacă al doilea este 1 359. 

 

9. Se dau numerele: 1 567, 4 696, 3 008, 433. Din suma numerelor pare scade suma numerelor 

impare. 

 

10. Maria are 1 167 lei, iar lui Mihai îi mai trebuie încă 270 lei pentru a avea aceeaşi sumă pe care 

o are Maria. Dacă Ioana are cu 375 lei mai mult decât Mihai, câţi lei au cei trei copii împreună? 
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                   Test de evaluare anul I de studiu 

                                                                                                        TITI RADU-CONSTANTIN 

                                                                                                                       Liceul de Arte “ Dinu Lipatti”, Pitești 

 

5. Desenați două note 

întregi în spații 
6. Desenați o doime în spațiul de jos  

și una în spațiul de sus 

7. Desenați două note întregi pe linii  8. Desenați doua doimi pe linii 

     

     

     

     

1. NOTA ÎNTREAGĂ    Desenați cele 6 note întregi. Trei 
sunt pe linii iar celelalte trei sunt pe spații 

2. DOIMEA Desenați cele 6 doimi 
 

3. Observați fiecare NOTĂ ÎNTREAGĂ și desenați una identică lângă ea 
 4. Observați  fiecare DOIME și desenați una identica lângă ea       
Fiți atenți la codițe! 
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10. OPTIMI  Optimile sunt asemanatoare pătrimilor dar au steguleț. Găsiți notele   

 

 

9. PĂTRIMI Pătrimile sunt asemănătoare doimilor dar sunt colorate în negru. Găsiți notele și 
transformațile în pătrimi  
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

Mihai Andreea Anca, prof. psihopedagog  

CSEI Sighetu Marmației  

Abilități de comunicare și limbaj, clasa a II-a, DMS 

 

 
 

1. Identifică fiecare imagine. Desparte în silabe cuvântul și scrie în casetă tot atâtea liniuțe 

orizontale, câte silabe are cuvântul. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Colorează desenele și 

formulează propoziții despre fiecare. 

3. Scrieţi silabele obţinute prin alăturarea literelor următoare 
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      4. Citeşte cu voce tare silabele obţinute. 

     5.  Decupează literele de mână și lipește-le în tabelul de mai jos. Fiecărei  litere de tipar  

trebuie să-i asociezi corect litera de mană 

  A  M  N  U 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A M 

 

A N 

 

A U 

 

N U 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 Mihai Andreea Anca, prof. psihopedagog  

CSEI Sighetu Marmației  

Matematică şi ştiinţe ale naturii, clasa a II-a, DMS 

 

 

4. Completează şirul de numere de pe merele de mai jos.  

 

5. Găsește vecinii numerelor. 

 

 

6. Încercuiește numerele impare din șirul de mai jos. 

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,    9,   10 

 

7. Încercuiește numerele pare din șirul de mai jos. 

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,    9,   10 

 

  1 

        0    

  5   8 
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8. Colorează îmbrăcămintea specifică anotimpului toamna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pune copăcelului frunze de toamnă. Folosește ca și tehnică dactilopictura           sau utilizează un 

beţişor sanitar . Pictaţi: 

 

   1 frunză verde deschis 
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   2 frunze bordo 

   3 frunze roşii 

   4 frunze maro  

   5 frunze galbene 

   6 frunze portocalii 

               7 frunze verde închis 
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Initial test 

8th grade 

Jitaru Felicia 

Liceul Tehnologic Dărmănești (jud. Bacău) 

Film: Slumdog Millionaire 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AIzbwV7on6Q  

 

Choose the best variant 

1.      The name of the main character is:   (1p)  

a.      Jamal Malik     b. Mahatma Ghandi       c. Raj Kapuur 

 

2.      His older brother is called:  (1p)  

a.      Ibrahim      b. Salim   c. Amir 

  

3.      The girl he desperately loves is:  (1p)  

a.      Sia    b.  Sitka   c. Latika 

 

4.      The game show he takes part in is called:  (1p) 

a.      “Fort Boyard”  

b.      “Who wants to be a millionaire?” 

c.       “X Factor” 

 

5.      Before winning, he used to work in a:   (1p) 

a.      call centre  

b.      school 
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c.       hospital 

 

6.      Where does he come from? (1p)  

a.      London    b.  Beijing    c. Mumbai 

  

7.      What book is the plot based on? (1p)  

a.      „The Three Musketeers” 

b.      „Cinderella” 

c.       „Mein Kampf” 

8.      Listen to the following scene in the film (the Police brutally forcing Jamal to confess his 

cheating). Fill in the blanks:  (1p) 

Inspector: Has he confessed a)...........? 

Sergeant Srinivas: b)............ of his name, I can’t get a word out of him. 

 Inspector: You’ve been c)........ all night, Srinivas. What have you been doing? 

Sergeant Srinivas: Tough guy.  

Inspector: A little electricity will loosen d)....... tongue. 

9.      Read the following fragment from a review of this film. Identify which numbered verb 

describes: (1p)     

a)      a simple action in the past  

b)      a continuous action in the past 

c)      an ability 

d)      a future action 

”When I saw1 Slumdog Millionaire at Toronto, I was witnessing2 a phenomenon: dramatic proof 

that a movie is about how it tells itself. I walked out of the theater and flatly predicted it would win 

the Audience Award. Seven days later, it did. And that it could3 land a best picture Oscar 

nomination. We will see4. It is one of those miraculous entertainments that achieves its immediate 

goals and keeps climbing toward a higher summit.” 
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10.  The film is full of impressive scenes. Choose one, describe it and give a reason for your choice. 

About 100 words (approximately 10 lines). (1p) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

Marking scheme objective items 

Correct answers: 

1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a 

8 a) yet      b) Apart      c) trying    d) his 

9.   a1, 2b, 3c, 4d 

 

Marking scheme (Writing) 

 Criteria Exercises  

1-7 

Exercise 8 Exercise 9 Exercise 10 

Total points 1px7 0,25px4 0,25px4 1p 

Content       0,25p 

Communicative achievement       0,25p 
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Language       0,25p 

Organisation       0,25p 
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Initial test 

8th grade 

Jitaru Felicia 

Liceul Tehnologic Dărmănești (jud. Bacău) 

Film: Slumdog Millionaire 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AIzbwV7on6Q  

 

 

Choose the best variant 

1.      The name of the main character is:   (1p)

  

a.      Jamal Malik     b. Mahatma Ghandi       c. Raj Kapuur 

 

2.      His older brother is called:  (1p)   

a.      Ibrahim      b. Salim   c. Amir 

  

3.      The girl he desperately loves is:  (1p)   

a.      Sia    b.  Sitka   c. Latika 

 

4.      The game show he takes part in is called:  (1p) 
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a.      “Fort Boyard” https://hero.fandom.com/wiki/Latika 

b.      “Who wants to be a millionaire?” 

c.       “X Factor” 

 

5.      Before winning, he used to work in a:   (1p) 

a.      call centre  

b.      school 

c.       hospital 

 

6.      Where does he come from? (1p)   

a.      London    b.  Beijing    c. Mumbai 

  

7.      What book is the plot based on? (1p)  

a.      „The Three Musketeers” 

b.      „Cinderella” 

c.       „Mein Kampf” 

8.      Listen to the following scene in the film (the Police brutally forcing Jamal to confess his 

cheating). Fill in the blanks:  (1p) 

Inspector: Has he confessed a)...........? 

Sergeant Srinivas: b)............ of his name, I can’t get a word out of him. 

 Inspector: You’ve been c)........ all night, Srinivas. What have you been doing? 

Sergeant Srinivas: Tough guy.  
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Inspector: A little electricity will loosen d)....... tongue. 

9.      Read the following fragment from a review of this film. Identify which numbered verb 

describes: (1p)     

a)      a simple action in the past  

b)      a continuous action in the past 

c)      an ability 

d)      a future action 

”When I saw1 Slumdog Millionaire at Toronto, I was witnessing2 a phenomenon: dramatic proof 

that a movie is about how it tells itself. I walked out of the theater and flatly predicted it would win 

the Audience Award. Seven days later, it did. And that it could3 land a best picture Oscar 

nomination. We will see4. It is one of those miraculous entertainments that achieves its immediate 

goals and keeps climbing toward a higher summit.” 

10.  The film is full of impressive scenes. Choose one, describe it and give a reason for your choice. 

About 100 words (approximately 10 lines). (1p) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Marking scheme objective items 

Correct answers: 
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1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a 

8 a) yet      b) Apart      c) trying    d) his 

9.   a1, 2b, 3c, 4d 

 

Marking scheme (Writing) 

 Criteria Exercises  

1-7 

Exercise 8 Exercise 9 Exercise 10 

Total points 1px7 0,25px4 0,25px4 1p 

Content       0,25p 

Communicative achievement       0,25p 

Language       0,25p 

Organisation       0,25p 
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POVESTEA LUI HARAP-ALB 

Fișă de lucru 

Prof. Budurean Corina 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

 

Fișa de lucru poate fi folosită la clasa a X-a și valorifică atât cunoștințele de literatură și de teorie 

literară dobândite după studierea basmului cult, cât și pe cele de limbă și comunicare referitoare la 

noțiunile de vocabular.  

 

 Se dă fragmentul: 

„Mai merge el cât merge și, când la poalele unui codru, numai iaca ce vede o dihanie de om, 

care se pârpâlea pe lângă un foc de douăzeci și patru de stânjeni de lemne și tot atunci striga, cât îi lua 

gura, că moare de frig. Și apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de speriat; avea niște urechi 

clăpăuge și niște buzoaie groase și dăbălăzate. Și când sufla cu dânsele, cea deasupra se răsfrângea în 

sus peste scăfârlia capului, iar cea dedesubt atârna în jos, de-i acoperea pântecele. Și, ori pe ce se oprea 

suflarea lui, se punea promoroaca mai groasă de-o palmă. Nu era chip să te apropii de dânsul, că așa 

tremura de tare, de parcă-l zghihuia dracul. Și dac-ar fi tremurat numai el, ce ţi-ar fi fost? Dar toată 

suflarea și făptura de primprejur îi țineau hangul: vântul gemea ca un nebun, copacii din pădure se 

văicărau, pietrele țipau, vreascurile țiuiau și chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. Iară veverițele, 

găvozdite una peste alta în scorburi de copaci, suflau în unghii și plângeau în pumni, blestemându-și 

ceasul în care s-au născut. Mă rog, foc de ger era: ce să vă spun mai mult! Harap-Alb, numai o țâră cât 

a stat de s-a uitat, a făcut țurțuri la gură și, neputându-și stăpâni râsul, zise cu mirare:  

— Multe mai vede omul acesta cât trăiește! Măi tartorule, nu mânca haram și spune drept, tu 

ești Gerilă? Așă-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine, de arzuliu ce ești.  

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Gerilă tremurând, dar, unde mergi, fără mine n-ai să 

poți face nimica. 

 — Hai și tu cu mine, dacă vrei, zise Harap-Alb; de-abia te-i mai încălzi mergând la drum, căci 

nu e bine când stai locului.  

Gerilă atunci se ia cu Harap-Alb și pornesc împreună. Și mergând ei o bucată înainte,  Harap-

Alb vede altă drăcărie și mai mare: o namilă de om mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri și tot 

atunci striga în gura mare că crapă de foame.  
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— Ei, apoi să nu bufnești de râs? zise Harap-Alb. Măi, măi, măi! că multe-ți mai văd ochii! 

Pesemne c-aista-i Flămânzilă, foametea, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi, de nu-l 

poate sătura nici pământul.  

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zice atunci Flămânzilă, dar, unde mergeți voi, fără mine n-aveți să 

puteți face nici o ispravă.  

— Dacă-i așa, hai şi tu cu noi, zise Harap-Alb, că doar n-am a te duce în spinare.  

Flămânzilă atunci se ia după Harap-Alb și pornesc tustrei înainte. Şi mai mergând ei o postată, 

numai iaca Harap-Alb vede altă minunăție și mai mare: o arătare de om băuse apa de la 24 de iazuri și 

o gârlă pe care umblau numai 500 de mori și tot atunci striga în gura mare că se usucă de sete.  

— Măi, da' al dracului onànie de om e și acesta! zise Harap-Alb. Grozav burdăhan și nesățios 

gâtlej, de nu pot să-i potolească setea nici izvoarele pământului; mare ghiol de apă trebuie să fie în 

mațele lui! Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul Setilă, fiul Secetei, născut în zodia rațelor și 

împodobit cu darul suptului.  

— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Setilă, căruia începu a-i țâșni apa pe nări și pe urechi, 

ca pe niște lăptoace de mori, dar, unde vă duceți voi, fără mine degeaba vă duceți.  

— Hai și tu cu noi, dacă vrei, zise Harap-Alb; de-abia nu te-ai mai linciuri atâta în cele ape, îi 

scăpa de blestemul broaștelor și-i da răgaz morilor să umble, că destul ți-ai făcut mendrele până acum. 

Ce, Doamne iartă-mă, îi face broaște în pântece de atâta apă! Setilă atunci se ia după     Harap-Alb și 

pornesc tuspatru înainte.” 

(Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb) 

Cerințe: 

1. Dați sinonime contextuale următoarelor cuvinte: codru, ceasul, se văicăreau, vestitul. 

2. Enumerați trei mijloace prin care se realizează oralitatea stilului în acest basm; 

3. Identificați două regionalisme și doi termeni populari; 

4. Găsiți un indice temporal și un indice spațial; 

5. Ilustrați două trăsături specifice basmului cult; 

6. Transcrieți o formulă mediană și precizați ce rol are aceasta în structura basmului; 

7. Argumentați  prin două trăsături că acest fragment aparține realismului; 

8. Menționați două mijloace de individualizare a personajelor specifice basmului lui Creangă; 
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9. Realizați un ciorchine care să cuprindă trăsăturile lui Gerilă, precum și modalitățile de 

caracterizare a personajului; 

10. Completați rebusul următor pentru a descoperi denumirea speciei literare în care se încadrează 

„Povestea lui Harap-Alb”. 

a. La ce este supus Harap-Alb de către Spân? 

b. Cum se numesc personajele care îi dau eroului obiecte ce îl vor ajuta să reușească 

în încercările sale? 

c. Cu ce se sfârșește acest basm? 

d. Cum se numesc formulele specifice basmului? 

e. Ce întreprinde Harap-Alb pentru a ajunge la unchiul său? 

f. Ce îi lipsește împăratului Verde pentru a-i moșteni tronul? 

g. Prin ce se caracterizează stilul lui Creangă? 

h. Care este cifra magică ce se regăsește cel mai des în basme? 

 

     

         

           

 

       

         

      

 

         

     

 

Notă: Modalitate de rezolvare a rebusului 
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P R O B Ă 

D O N A T O R I  

 C Ă S Ă T O R I E  

 

M A G I C E  

C Ă L Ă T O R I E 

U R M A Ș I 

 

O R A L I T A T E 

 T R E I 
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Simona Chirosca  
Scoala Gimnaziala Nr, 3 Lupeni, Hunedoara 
 

Citiți fragmentul următor și răspundeți la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

         Sunt frizer. Lucrez într-un salon de frizerie. Tund și coafez 

părul. Folosesc foarfeca și oglinda. 

 

 

 

 

 

1. Despre ce profesie vorbim? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Unde lucrează el? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3. Ce face el? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4. Ce folosește? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Citiți fragmentul următor și răspundeți la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Sunt pompier. Lucrez într-o stație de pompieri. Conduc un camion de 

pompieri. Ajut la stingerea incendiilor. Port haine de protecție și folosesc 

un furtun. 

 

 

 

 

 

1. Despre ce profesie vorbim? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Unde lucrează el? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3. Cum îi ajută pe oameni? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4. Vrei să fii ca el? De ce? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Citiți fragmentul următor și răspundeți la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 
         Sunt ofițer de poliție. Lucrez într-o secție de poliție. Conduc o mașină 

de poliție. Îmi place să-i ajut pe ceilalți. Ajut la menținerea ordinii. Prind trei.  

 

 

 

 

 

 

1. Despre ce profesie vorbim? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Unde lucrează el? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3. Cum îi ajută pe ceilalți? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4. Vrei să fii ca el? De ce? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Prof. Georgiana Zaboloteanu 

Liceul Tehnologic Construcții de Mașini, Mioveni 

Pregatire Sportivă Teoretică, clasa a XI-a 

 

Evaluare 

Capitolul VII – MĂSURI DE PRIM AJUTOR – Tulburări și leziuni produse de temperaturi 

nefavorabile ale mediului înconjurător 

 

 

➢ Toate subiectele sunt obligatorii.  

➢ Se acordă 10 puncte din oficiu. 

➢ Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

 

 

Practicarea unor discipline sportive care, prin specificul lor, se desfășoară în aer liber, expune 

sportivii la influențe ale mediului înconjurător ce pot determina accidente și îmbolnăviri . 

1.  Definiți homeostazia.  (5 puncte ) 

2.  Definiți termoreglarea și precizați tipurile acesteia . (10 puncte) 

3. Tratamentul în cazul oboselii cauzate de căldură implică anumite măsuri . Enumerați patru dintre 

acestea. (10 puncte) 

4. Starea de oboseală cauzată de căldura excesivă se poate transforma în insolație sau șoc caloric . 

Enumerați patru dintre simptomele apărute în aceste cazuri . (10 puncte) 

5. Definiți arsurile  . (5 puncte) 

6. Prezentați pricipalele aspecte ale arsurii de gradul II și modalități de tratare ale acesteia. (20 puncte) 

7. Enumerați două simptome apărute în cazul insolației  și trei măsuri de prim ajutor . (10 puncte) 

8. Definește hipotermia și precizează măsurile de prim ajutor aplicate  în cazul degerăturilor . (20 

puncte) 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

➢ Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

➢ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.  

➢ Se acordă 20 puncte din oficiu. 

➢ Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru 

lucrare. 

 

1. Definiți homeostazia.  Se acordă 5 puncte pentru definiția corectă și completă a homeostazia. 

Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte. 

 

2. Definiți termoreglarea și precizați tipurile acesteia. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect 

și complet. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă 5 puncte. 

 

3. Tratamentul în cazul oboselii cauzate de căldură implică anumite măsuri . Enumerați patru 

dintre acestea. Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare măsură corect enumerată. 

 

4. Starea de oboseală cauzată de căldura excesivă se poate transforma în insolație sau șoc caloric 

. Enumerați patru dintre simptomele apărute în aceste cazuri . Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare 

simptom corect enumerat. 

 

5. Definiți arsurile. Se acordă 5 puncte pentru definiția corectă și completă a arsurilor. Pentru 

răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte. 

 

6. Prezentați pricipalele aspecte ale arsurii de gradul II și modalități de tratare ale acesteia. Se 

acordă 20 puncte pentru prezentarea corectă și completă.  Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, 

se acordă 10 puncte. 

 

7. Enumerați două simptome apărute în cazul insolației  și trei măsuri de prim ajutor . Se acordă 

2 puncte pentru fiecare enumerare corectă și completă. 

 

8. Definește hipotermia și precizează măsurile de prim ajutor aplicate  în cazul degerăturilor . Se 

acordă 20 puncte pentru prezentarea corectă și completă.  Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, 

se acordă 10 puncte. 
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(Pregătire sportivă teoretică, Manualul pentru clasa  a XI-a, Editura CDPRESS,2008) 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1116  
 

HIDROCARBURI 

Prof. Iordache Camelia Elena 

Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” Câmpina 

 

La ȋntrebãrile de mai jos alege un singur rãspuns corect 

1) Prin arderea a 0,6 g de substanţã organicã A se obţin 1,32 g CO2 şi 0,72 g de H2O.  

Ştiind cã MA=60 g/mol sã se stabileascã numãrul de izomeri ai acesteia:  

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4; E. 5 

2) Alegeţi afirmaţia corectã:  

A. alchinele, alcadienele si cicloalchenele sunt izomeri de funcţiune; 

B. ionul acetilurã este stabil ȋn prezenţa apei; 

C. alchinele au puncte de fierbere mai mici decât ale alchenelor corespunzãtoare; 

D. acetilena este uşor solubilã ȋn apã;  

E. 2- butina are un caracter slab acid.  

3) Care este denumirea, conform IUPAC, a alchenei care prin oxidare formeazã acid 3-metil-butiric şi 

butanonã ?  

A. 3,6- dimetil- 3- heptenã; 

B. 2,5-dimetil- 4- heptenã; 

C. 2,5-dimetil- 4- hexenã; 

D. 2,5-dimetil- 3- heptenã; 

E. 2- etil-5-metil-2- hexenã. 

4). Etena reactioneazã cu o soluţie de KMnO4 de concentraţie 4M, ȋn mediu slab bazic,. Ce volum de 

soluţie este necesar pentru a oxida 84g de compus ?  

A. 1000 ml.; B. 500 ml; C. 100 ml; D. 1500 ml; E. 2000 ml. 

5) Reacţia de izomerizare a n-alcanilor se desfãşoarã:  

A. cu ruperea doar a legãturilor C---H; 

B. ȋn absenţa catalizatorilor;  

C. ȋn prezeţã de AlBr3 umedã, la 50-1000 C; 

D. pentru a reduce cifra octanicã;  

E. ireversibil. 

6) Se dã alchena cu formula molecularã C5H10. Izomerul alchenei care consumã cel mai mic volum de 

agent oxidant, la oxidarea cu K2Cr2O7/H2SO4 este: 

A. 2-pentena; 

B. izobutena,  

C. 2-metil-2-butena,  

D. 2,3-dimetil-2-butena,  

E. 3-metil-1-butena  

7) Referitor la acetilura de cupru (I) NU este corectã afirmaţia:  

A. se obţine printr-o reacţie de substituţie; 

B. este insolubilã ȋn apã;  

C. se obţine din acetilenã şi reactiv Fehling; 

D. la ȋncãlzire se descompune cu explozie;  

E. este un precipitat roşu-brun. 

8) Care dintre urmãtoarele hidrocarburi prezintã izomerie geometricã : 3-metil-2-hexena (1);  

3-etil-1-pentena (2); 2-hexena (3); 1-pentena (4); 3-metil-2-pentena(5):  

A. 1, 2, 3;  

B. 1, 3, 5;  
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C. 1, 2, 5;  

D. 2, 3, 5;  

E. 2, 3, 4. 

9) Urmãtoarele reacţii decurg ȋn prezenţã de AlCl3 cu rol de catalizator, cu EXCEPŢIA:  

A. benzen + clorurã de metil; 

B. butan ----→ izobutan; 

C. benzen + clorurã de acetil; 

D. benzen + propenã;  

E. propenã + Cl2  

10) Care dintre urmãtoarele afirmaţii referitoare la naftalinã este FALSӐ:  

A. caracterul aromatic este mai slab decât la benzen; 

B. poziţiile ɑ sunt mai reactive decât poziţiile ß; 

C. delocalizarea electronilor pi este perfecta;  

D. prin mononitrare formeazã ɑ-nitronaftalinã; 

E. prin oxidare poate genera compuşi cu NE = 7. 

11) Care este hidrocarbura aromaticã mononuclearã cu catenã lateralã care conţine 10% hidrogen şi care 

prin clorurare cataliticã formeazã un singur derivat monoclorurat ?  

A. benzen;  

B. etilbenzen;  

C. n-butilbenzen;  

D. 1,3,5-Trimetilbenzen;  

E. o-xilen.    
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TEST PREGĂTIRE OLIMPIADA DE BIOLOGIE 

ETAPA JUDEŢEANĂ CLASA a XI a 

 

prof. Oiegar Emanuela 

Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’, Bacău 

 

ALEGERE SIMPLĂ 

La următoarele întrebări (1-30) alegeţi un singur răspuns corect din variantele propuse. 

1. Identificaţi afirmaţia falsă:  

A.  peretele ventral al cavităţii generale a corpului este căptuşit de un epiteliu pavimentos unistratiticat 

B. hipofiza anterioară este alcătuită din celule epiteliale glandulare organizate în cordoane şi are 

origine în endoderm 

C. celulele din stratul bazal al epiteliilor pavimentoase pluristratificate sunt metabolic active şi se 

divid intens 

D. dendritele, în porţiunea lor iniţială sunt mai groase, şi conţin la baza lor corpusculi Nissl 

2. Identificati afirmaţia falsă: 

A. nevrogliile nu conţin neurofibrile şi nu prezintă excitabilitate şi conductibilitate 

B. teaca Henle separă membrana plasmatică a celulei Schwann de ţesutuI conjunctiv din jur 

C. dendrita neuronului pseudounipolar din ganglionul spinal nu prezintă ştrangulaţii Ranvier 

D. tipul de transport care utilizează proteine transportoare membranare este saturabil, specific şi 

competiţional 

3. Identificati afirmaţia adevărată: 

A. epitalamusul este situat anterior faţă de talamus 

B. epitalamusul este alcătuit din glanda pituitară şi nucleul habenular, care coordonează reflexele 

olfactivo-somatice 

C. hipotalamusul este situat sub talamus şi flanchează lateral ventriculuI IV 

D. corpii mamilari sunt vizibili ca două boabe de mazăre care emerg din hipotalamus 

4. Identificaţi afirmaţia adevărată:  

A. isocortexul este compus din mai multe tipuri de neuroni, dispuşi în două straturi 

B. isocortexul este compus din arhicortex reprezentat de bulbii olfactivi situaţi pe faţa bazală a 

emisferelor cerebrale 

C. alocortexul este compus din paleocortex, compus din structuri ale sistemului limbic 

D. neocortexul reprezintă aproximativ 50 % din scoarţa cerebrală 

5. Identificati afirmaţia adevărată: 

A. leziunile hipotalamusului pot provoca obezitatea dar şi pierderea apetitului 
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B. afectiunile provocate de alterarea nucleilor bazali produc mişcări involuntare şi lentoare în mişcări 

cu paralizii 

C. nucleii bazali sunt staţie pe calea piramidală 

D. paleocortexul nu prezintă legături cu neocortexul 

6. Identificaţi afirmaţia falsă: 

A. ariile corticale 41 şi 42 (după Brodmann) din lobul temporal conţin cortexul auditiv 

B. pierderea funcţionalităţii cortexului prefrontal face imposibile capacităţile de abstractizare, 

raţionare, memorizare, conştientizare, planificare etc 

C. viteza iradierii excitataţiei este mai mare decât viteza iradierii inhibiţiei 

D. nucleii mijlocii ai hipotalamusului, alături de controlul secreţiei hipofizare, au şi rolul de integrare 

simpatică 

7. Identificaţi afirmaţia corectă:  

A. aria vizuală primară este situate în scizura calcarină, un şanţ orizontal din lobul occipital  

B. aria vizuală secundară din lobul temporal este specializată în perceperea locaţiei spaţiale a 

obiectelor 

C.procesul de fuziune a imaginilor începe la nivelul corpilor geniculaţi laterali 

D. cortexul frontal asigură vederea tridimensională 

8. Identificaţi afirmaţia adevărată:  

A. cerumenul secretat de gIandele ceruminoase asigură flexibifitatea şi elasticitatea timpanului 

B. timpanul este inervat de ramura oftalmică  a trigemenului 

C. timpanul este extrem de sensibil la durere 

D. timpanul este concav spre exterior 

9. Care variantă este falsă?  

A. ocitocina este un neurohormon eliberat în circulaţie de neurohipofiza 

B.antrul piloric are rol endocrin, sintetizând  gastrina 

C. grupul de hormoni derivati din acizii arahidonici sunt produşi de membrana majoritătti celulelor, în 

caz de alergii 

D. steroizii, pătrund în nucleu, formează un complex hormon-receptor care va străbate membrana 

nucleară 

10. Care variantă este falsă: 

A. stimulii Iuminoşi produc o reducere a secreţiei de melatonină 

B. secreţia de aldosteron este stimulată de hipercalcemie şi hipotensiune arterială 

C. apariţia pubertăţii precoce este consecinţa hipersecreţiei epifizare 
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D. în hipersecretia de glucocorticoizi bolnavii prezintă hiperexcitabilitate musculară, hiperglicemie şi 

hipertensiune arterială 

11. Identificaţi varianta corectă referitoare la glanda pineală: 

A.secreţia epifizară frânează funcţia gonadelor, iar reglarea acesteia se realizează pe cale umorală 

B. epifiza, din punct de vedere histologic, este formată din pinealocite şi astrocite 

C. adenohipofiza reprezintă 77% din masa glandei 

D. epifiza este bogat inervată de fibre nervoase parasimpatice 

12. Referitor la hormoni produşi de către structuri ale organismului din diferite organe, este 

adevărat să afirmăm că:  

A. resistina şi leptina sunt produse de ţesutul adipos 

B.la creşterea concentraţiei oxigenului în sânge, rinichiul produc eritropoetină 

C.colecistochinina asigură secreţia biliară 

D.serotonina stimulează motilitatea intestinală 

13. Tireoglobulina:  

A.este eliberată din coloidul foliculilor tiroidieni în sânge 

B.este o protein globulară din plasma sangvină 

C.este sintetizată de celulele parafoliculare de la nivelul tiroidei 

D.are în structură molecule de tirozină 

14. Planul transversal: 

A.prezintă un pol stâng și unul drept 

B.este planul simetriei bilaterale 

C.trece prin axul sagital 

D.se mai numește și plan medio-sagital 

15.Semnificaţia diverselor senzaţii este realizată la nivelul: 

A.neocortexului  

B.hipotalamus 

C.paleocortex 

D.neocerebel 

16.Alegeţi afirmaţia corectă legată de percepţia gustului dulce: 

A.se realizează prin prelungirile celulipete ale neuronilor din ganglionii ataşaţi nervilor VII, IX si X 

care ajung la polul apical al celulelor gustative 

B.sunt stimulate papilele filiforme situate la vârful limbii 

C. sunt stimulate fibre ale nervului cu originea aparenta pe faţa ventrală a punţii 
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D.sunt stimulaţi muguri gustativi situaţi în papile fungiforme 

17.Receptorii vestibulari maculari: 

A.sunt stimulaţi mecanic de către mişcarea endolimfei 

B.detectează viteza de deplasare a capului 

C.menţin echilibrul în cazul accelerărilor circulare ale capului şi în condiţii statice 

D.sunt stimulaţi mecanic de către otolite 

18.Hormonul somatrotop hipofizar: 

A.stimulează oxidarea celulară a glucozei 

B.mobilizează acizii graşi din depozitele lipidice 

C.creşte consumul tisular de glucoză 

D. stimulează osteogeneza şi creşterea oaselor 

19.  Timusul: 

A. are funcţiile blocate de hormonii steroizi 

B. este un organ limfoid central ca şi splina 

C. secretă timocrescină şi vasotocină 

D. determină mineralizarea osoasă ca şi parathormonul 

20. Nervii cranieni din perechea a VII-a: 

A.se distribuie şi în regiunile temporală, auriculară şi zigomatică 

B.inervează prin fibre viscerosenzitive glandele mucoasei nazale 

C.constituie calea aferentă a reflexului salivator pentru glandele salivare sublinguale şi submaxilare 

D.trimite impulsuri gustative prin fibre cu originea în nucleul solitar 

21. Secţionarea nervilor vagi este urmată de:  

A.hipertensiune arterială şi bronhoconstricţie 

B.stimularea peristaltismului intestinal  

C.stimularea secreţiei gastrice şi salivare 

D.pierderea sensibilităţii la nivelul tegumentului urechii externe 

22. Referitor la gust este fals să afirmăm că: 

A.când receptorii olfactivi sunt blocaţi de secreţii, hrana este lipsită de gust 

B.gustul declanşează reflexe ce cresc secreţia gastrică 

C.stimulii din diferite substanţe alimentare pot declanşa reflexul de vomă 

D. adaptarea totală a receptorilor gustativi se realizează în 3-5 secunde, ei fiind receptori tonici 

23.Reglarea secreţiilor hormonale se realizează astfel: 

A.secreţia de parathormon scade în condiţii de hipercalcemie 
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B.secreţia de prolactină scade în somn  

C.secreţia de catecolamine creşte în somn 

D. secreţia de calcitonină creşte în condiţii de hipocalcemie 

24.Identificaţi afirmaţia adevărată privind diencefalul: 

A. este staţie de releu pe traseul căilor senzitive şi senzoriale 

B. este centru de integrare somatică 

C. intervine în menţinerea echilibrului static şi dinamic 

D. realizează conexiuni cu paleocortexul prin toate componentele 

25.Nervii glosofaringieni: 

A.asigură secreţia glandelor lacrimale şi ale mucoasei nazale 

B.au originea reală a fibrelor gustative într-un ganglion 

C. inervează muşchii faringelui şi ai laringelui 

D.culeg excitaţii gustative şi de la mugurii izolaţi 

    26. Stimularea SNV parasimpatic cranian produce: 

      A.contracţia detrusorului 

      B.dilataţie la nivelul arborelui bronşic 

      C.creşterea secreţiei glandeor mucoase de la nivel pulmonar 

      D.mobilizarea sângelui de rezervă 

     27.Emisferele cerebrale: 

     A.circumvoluţiunile îi dublează suprafaţa neocortexului 

     B.sunt legate între ele prin fibre comisurale 

     C.au substanţa albă dispusă în jurul celor trei ventriculi 

     D.controlează, prin paleocortex, întreaga activitate motorie somatică 

28.Calea olfactivă are următoarele caracteristici: 

A. receptorii sunt şi primul neuron al căii de conducere 

B. axonii celulelor mitrale formează tracturi şi nervi olfactivi  

C. cilii olfactivi pătrund în mucusul secretat de celulele de susţinere 

D. unii axonii ai deutoneuronilor ajung în bulbul olfactiv contralateral după ce străbat lama ciuruită a 

osului etmoid 

29.Când ochiul priveşte la o distanţă mai mare de 6 m: 

A.muşchiul ciliar circular se contractă sub acţiunea parasimpaticului anexat nervului III 

B.raza de curbură a cristalinului scade 

C.tensiunea din cristaloidă creşte 
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D.puterea de convergenţă a cristalinului creşte 

 

30.Fusurile neuromusculare: 

A.sunt situate printre fibrele musculare striate şi perpendicular pe acestea 

B.prezintă inervaţie senzitivă asigurată de dendrite ale neuronilor din ganglionul spinal şi din 

ganglionul Gasser 

C.sunt situate la joncţiunea dintre tendon şi muşchi prevenind contracţia excesivă a muşchiului 

D.sunt inervate motor de toţi neuronii somatomotori din coarnele anterioare ale măduvei spinării 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

 

Nr. item Răspuns Nr. item Răspuns 

1. B 26. C 

2. C 27. B 

3. D 28. A 

4. C 29. C 

5. A 30. B 

6. D   

7. C   

8. C   

9. A   

10. C   

11. B   

12. A   

13. D   

14. C   

15. A   

16. D   

17. D   

18. B   

19. A   

20. A   

21. D   

22. D   

23. A   

24. A   

25. B   
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FIȘĂ DE LUCRU Grupa Mare Activitate matematică 

 Tema saptamanală: “Animale domestice și sălbatice din țara noastră"      

Tema zilei “Ferma am vizitat, animalele am numărat” 

Profesor pentru învățământul preșcolar Moroianu Georgiana 

Grădinița 273, București, Sector 6 

1. Completează casetele cu cifra corespunzătoare numărului de elemente din fiecare mulțime: 

 

 

 

 

 

  

 

2. Colorează tot atâtea animale cât iți indică cifra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Scrie cifrele după model: 

1  1              

                

2  2              

                

3  3              

                

4  4              

                

5  5              

 

  

  

    

 

    

   

    

 

4  3 5 
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TEST DE EVALUARE - DIVIZIBILITATE 

clasa a VI-a  

prof. Filimon Daniela Adriana 

Colegiul Pedagogic ,,Carmen Sylva" Timişoara 

SUBIECTUL I  - Pe foaia de lucrare scrieţi numai rezultatele.   (45 de puncte) 

5p 1. Cel mai mic număr de forma 8𝑥1̅̅ ̅̅ ̅ ⋮ 9 este ... 

5p 2.  Divizorii naturali ai numărului 12 sunt ... 

5p 3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 28 şi 12 este … 

5p 4. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 şi 15 este ... 

5p 5. Dacă yx 3272 =  reprezintă descompunerea în factori primi a numărului 72 , atunci yx   

= ... 

5p 6. Numerele prime de forma 3𝑥̅̅ ̅ sunt … 

5p 7. Un număr este divizibil cu 15 dacă se divide cu ... şi cu ... 

5p 8. Numărul de divizori ai lui 72 este egal cu …… 

5p 9. Dacă [ a , b ] = 480 şi a  b = 5760 atunci ( a , b ) =….. 

SUBIECTUL II – Pe foaia de lucrare scrieţi rezolvările complete. (45 de puncte) 

10p 

 

 

10p 

 

 

10p 

 

15p 

1. Prin împărţirea numerelor 677 şi 855 cu acelaşi număr natural nenul, se obţin resturile 17, 

respectiv 15. Aflaţi valorile acestui număr natural.
 

2. Demonstraţi că numărul 21 535315 ++ ++= nnnnna  este divizibil cu 31, oricare ar fi 

numărul natural nenul n. 

3. Determinaţi numerele a şi b (a  b) ştiind că: a + b = 112 şi (a, b) = 14 

 

4. Moş Crăciun vrea să împartă jucării. Numărând jucăriile câte 4, 5, 6 îi rămân de fiecare 

dată 2 jucării. Când numără câte 7 nu îi mai rămâne niciuna. Determinaţi cel mai mic număr 

de jucării pe care il poate avea Moş Crăciun. 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 
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                                              FIȘĂ DE LUCRU 

 

                                                                            Hriscu Cristina – Colegiul Tehnic Ion Holban 

,Iasi 

 Etică și comunicare profesională   

  Clasa a X-a 

 

 

1  Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător 

 
 

 
 

 a) Comunicarea intrapersonală 

 

 
b) Comunicarea interpersonală 

 

 
c) Comunicarea în grup 

 

 
d) Comunicarea publică 

 

 
e) Comunicarea de masă 

              2                 Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător 
 

                                           

 

a) Comunicarea intrapersonală 

b) Comunicarea interpersonală 
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c) Comunicarea în grup 

d) Comunicarea publică 

e) Comunicarea de masă 

 

 

               3               Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător 

 

 

 

 

 

 

 

4                     Identificaţi nivelul de comunicare corespunzător 
 

 

a) Comunicarea intrapersonală 

b) Comunicarea interpersonală 

c) Comunicarea în grup 

a) Comunicarea intrapersonală 

b) Comunicarea interpersonală 

c) Comunicarea în grup 

d) Comunicarea publică 

e) Comunicarea de masă 
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d) Comunicarea publică 

e) Comunicarea de masă 

 
 

 

5       Aplicație practică 
 

Scrie în două paragrafe, întâi cum ai comunica ceea ce faci la scoala unui prieten  și apoi 

bunicii de la țară. Analizează structura celor două mesaje. 

 

6     Ioana primește un mesaj pe telefonul mobil: „Bună ziua! Sunt șeful tău și aș 

dori să-ți comunic ceva foarte important. Sună-mă!”. Identificați elementele procesului de comunicare. 
 

Elementele comunicării Identificare 

Emițător  

Mesaj  

Mijloc de comunicare  

Receptor  

Context  

Feedback  

 

7     

Corina a citit pe email următorul mesaj: „În perioada 10-30 august 2021, beneficiați de mari 

reduceri  în unitatea noastră. Vizitați magazinul Zara, aflat pe strada Primaverii, nr.9, oraș Iasi.”. 

Identificați elementele procesului de comunicare. 
 

Elementele comunicării Identificare 

Emițător  

Mesaj  
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Mijloc de comunicare  

Receptor  

Context  

Feedback  

 

 

8         

Realizați un mesaj către o persoană care v-a ajutat, cu câteva cuvinte de  mulţumire şi o 

referire la ajutorul dat. Gândiţi-vă apoi la o persoană care credeţi că are nevoie 

de o încurajare să treacă peste un obstacol. Ce mesaj i-ați transmite?      

9        

           Folosind metoda ciorchinelui, completati schema cu factorii care duc la alterarea comunicării. 

 

               

 

Factorii care duc la alterarea 

comunicarii 



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1130  
 

TEST DE EVALUARE 

                                                           Hriscu Cristina  

 Colegiul Tehnic Ion Holban ,Iasi 

 

 Etică și comunicare profesională   
  Clasa a X-a 

                                                           

 

I. Încercuiţi litera care corespunde răspunsului corect:                           1p 

1. Elementele procesului de comunicare sunt:                                                 0,5p 

a. emiţătorul, receptorul; 

b. mesajul, emiţătorul, contextul comunicării; 

c. mesajul, receptorul, emițătorul; 

d. emiţătorul, receptorul, mesajul, canalul de comunicare, feedback-ul, contextul. 

2. Emiţătorul este:                                                                                      0.5p 

a. persoana care primeşte mesajul; 

b. drumul parcurs de mesaj; 

c. iniţiatorul comunicării; 

d. forma fizică în care emiţătorul codifică informaţia. 

  

II.         Asociaţi elementele comunicării din coloana A, cu descrierile făcute în coloana B. 

4p 
 

Elementele 

comunicării 

Descrierea elementelor 

1.Emiţătorul 

2.Receptorul 

3.Mesajul 

 4.Feedback-ul 

   a)este unitatea de bază a comunicării şi poate fi alcătuit din cuvinte scrise                                                      

s    sau rostite, sunete, imagini vizuale, simboluri, etc. 

   b)este principalul spaţiu pentru factorii perturbatori, dar în acelaşi timp        

p  presupune o coerență de comunicare între emiţător şi receptor. 

c)este o persoană sau un grup, o organizaţie care deţine informaţii mai 

bine structurate decât receptorul și presupune o motivaţie sau un scop. 

d)este persoana, grupul, instituţia cărora le este transmis mesajul. 

e)este mijlocul prin care mesajul este transmis. 
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III. Notaţi cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunţuri:                                2p 

a. Eficiența procesului de comunicare depinde de asigurarea unui mediu propice comunicării. 

b. Mijloacele de comunicare prezentaționale sunt: cărți, fotografii, scrieri, picturi, etc. 

c. Mesageria electronică nu reprezintă un sistem de transmitere rapidă a documentelor text sau grafice 

de dimensiuni mari; cu ajutorul acestui mijloc de comunicare se face posibilă şi intrarea în dialog prin 

intermediul ecranului precum şi să se transmită simultan mai multe mesaje în acelaşi timp. 

d. Comunicarea interpersonală - presupune obligatoriu doi participanţi şi are calitatea de a influenţa 

opiniile, atitudinile sau credinţele oamenilor. 

IV. Realizaţi un eseu cu tema „Importanta  comunicării în societatea contemporană”.          2p   

 

Se acordă un punct din oficiu. 
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REPERE ALE CUNOAȘTERII TERREI 

De la marile descoperiri geografice la explorarea modernă 

Geografie - Clasa a VI-a 

 

Profesor Buga Ionela Mădălina 

Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan”, Caracal, Olt 

 

1. Cât de veche, știți/bănuiți voi, că este geografia? 

2. Cine este ,,părintele”/întemeietorul geografiei, ca știință? – ați învățat la istorie despre marii 

savanți ai antichității. 

3. Dar, pentru a continua lecția și, pentru a înțelege conținutul, trebuie să cunoaștem: Ce este 

geografia? – să o definim. 

4. Când, pe parcursul istoriei , omul/omenirea ajunge să cunoască, aproape, toată suprafața 

globului terestru/toate continentele?  

5. Puteți da exemple/cunoașteți numele unor mari exploratori/descoperitori? Cum se numeau cei 

care au descoperit, pentru prima dată America? Înaintea lui Columb, un alt mare explorator, va 

descoperi America, continentele purtând, în prezent numele acestuia. Despre cine este vorba? 

6. Care a fost scopul ,,marilor descoperiri”? 

7. Cunoașteți numele unor mari geografi/profesori de geografie români, considerați întemeietorii 

geografiei moderne în România?  

Cum se numește marele geograf care a urmat cursurile liceului nostru, Liceul Teoretic ,,Ioniță 

Asan”, doar pentru scurt timp, originar din municipiul Caracal? – Petre Coteț – autorul studiilor despre 

,,Câmpia Romanațiului” și ,,Câmpia Olteniei” – teză de doctorat. Am să vă prezint câteva informații 

despre marele nostru geograf  Petre Coteț. 

Un alt mare promotor al geografiei, pe meleagurile noastre, ca formare fiind cadru didactic, dar 

care nu a urmat această meserie, a fost Ștefan Ricman. Domnul Ștefan N. Ricman este cunoscut în 

literatura de specialitate ca fiind coautor al lucrării ,,Monografia județului Romanați”, apărută în anul 

1928, la Editura ,,RAMURI” S.A., în Craiova, lucrare care oferă informații prețioase pentru perioada 

respectivă. 
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Figura nr. 1 – fotografie Ștefan Ricman și pagina de început a monografiei sale. 

 
8. Când ajunge omul prima dată în spațiu? Cine a fost primul astronaut ajuns în spațiu? –Yuri 

Gagarin. 

9. Cine este astronautul care ajunge, prima dată pe lună? – Neil Armstroong. 

10.  Cunoașteți numele singurului astronaut român care a zburat în spațiul cosmic? – Dumitru 

Prunariu. 

11. În prezent, cu ajutorul căror mijloace se realizează explorarea spațiului cosmic? Sunteți 

preocupați de cunoașterea tainelor Universului? Câți dintre voi aveți telescop acasă? 

Cele mai moderne mijloace de explorare a spațiului terestru sunt Sistemele Informaționale 

Geografice (S.I.G.), cuprinzând elemente de:  

 Hardware, 

 Software, 

 Date, 

 Personal. 

Aveți cunoștințe despre aceste Sistemele Informaționale Geografice (S.I.G.)? De unde: 

rețele de socializare, de la școală, de la părinți? 

 

Feed-back - Aplicație/temă orală: 

Imaginează-ți o excursie virtuală, pe traseele celor trei mari exploratori, reprezentate pe harta 

din imaginea de mai jos.  

❖ Pornind din Europa, în echipajul lui Magellan (săgeata albastră), spre vest, precizează: 

1. primul ocean și primul continent întâlnit. 

2. în ce ocean ajungi dacă treci de primul continent? 

3. în ce emisferă ești, dacă ai ajuns să descoperi Australia? 
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❖ Ești în secolul al XV-lea și călătorești alături de Cristofor Columb (săgeata roșie). Realizează 

un jurnal de bord în care să descrii, drumul parcurs până în America, precizând: 

a. Punctul/zona de plecare. 

b. Denumirea primului uscat întâlnit. 

c. Direcția de deplasare. 

Figura nr. 2 – Mari exploratori ai secolelor XV- XVI (fotografie din manualul școlar). 
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TESTARE INIŢIALĂ (CLASA A IX-A) 

 

                                                                Prof. Marin Dana Lavinia 

                                                                                      Liceul Tehnologic,, Radu Negru” Galați 

 

I. Se dă textul:  (60 de puncte ) 

,,Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,                                        Lasă, toamnă-n aer păsări, 

Uite, ochii mei ţi-i dau.  Paşii mei alungă-mi-i. 

Ieri spre seară-n vântul galben   Dimineaţa bolta scurse 

Arborii-n genunchi  plângeau.                                          Urlete de ciocârlii 

 

Lasă-mi, toamnă, cerul lin.  Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi  

Fulgeră-mi pe frunte mie. Fructele şi lasă  

Astă-noapte zarea-n iarbă Urşii neadormiţi, berzele neduse, 

Încerca să se sfâşie. Ora luminoasă.” 

 

                                                                                        (Ana Blandiana, Lasă-mi, toamnă…) 

1. Indică sinonimele contextuale pentru cuvintele: zarea, alungă, scurse, luminoasă. 4p 

2. Precizează rolul virgulei din versul: ,,  Lasă-mi, toamnă, cerul lin”. 4p 

3. Extrage un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune. 4p 

4. Identifică în text un epitet, o personificare şi o metaforă. 6p 

5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia mesajului  ultimei strofe.  10p 

6. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor: verzi, mie. 6p 

7. Indică funcţia sintactică a cuvintelor: dimineaţa, urlete.6p 

8. Argumentează, în 100-150 de cuvinte, că opera citată aparţine genului liric (două trăsături).20p 

 

II. 20 de puncte 

Redactează, în 100-150 de cuvinte,  o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare imaginară sau reală 

petrecută în timpul unei expediţii/excursii. În compunerea ta, trebuie :   

- Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor; 

- Să precizezi două elemente ale contextului spatio-temporal; 

- Să ai conţinut adecvat cerinţei; 
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- Să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. 

Vei primi 10 puncte pentru redactarea intregii lucrări (unitatea compoziţiei-1p, coerenţa 

textului -1p, registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului-2p, ortografia 3p, 

punctuaţia-2p, aşezarea în pagină, lizibilitate-1p) 

Se acorda 10 puncte din oficiu. 
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T 
 

T 
 

 
 

T 
 

Alexandru Lăpușneanul de         Costache Negruzzi- test de lectură 

                                                                   Prof. Marin Dana Lavinia 

                                             Liceul Tehnologic,, Radu Negru” Galați 

 

 

1. Nuvela apare în  

Epoca  interbelică 

Epoca pașoptistă 

Epoca 

postbelică 

 

2. Opera este organizată pe cinci 

capitole. Adevărat 

Fals 

 

 

3. Lăpușneanul vine pentru a ocupa tronul Moldovei pentru prima 

oară. Adevărat 

Fals 

 

 

4. La intrarea în Moldova, Alexandru Lăpușneanul își ridica 

tabăra la Vaslui 

Tecuc

i 

Bârla

d 

 

5. Alexandru Lăpușneanul vine în țară cu oaste 

otomană Adevărat 

Fals 

 

 

6. Alexandru Lăpușneanul este întâmpinat de patru boieri care se numesc............ 

7. Boierul care se aliază cu Alexandru Lăpușneanul este …………………. 

8. Enumeră trei schimbări pe care le face Alexandru Lăpușneanul odată ajuns domnitor. 
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T 
 

 
 

T 
 

 

9. Cetatea de Scaun a domnitorului 

este Neamț 

Suceav

a Hotin 

 

10. Menționați motto-ul primului capitol. 

 

 

 

11. Vorbele din al doilea motto,, Ai să dai samă, doamnă! " sunt 

rostite de: Alexandru Lăpușneanul 

Moțoc 

O văduvă a unui boier. 

 

 

12. Doamna Ruxanda este soția lui Alexandru 

Lăpușneanul. Adevărat 

Fals 

 

 

13. Punctul culminant al nuvelei este reprezentat de 

momentul Participării la liturghie a lui Alexandru 

Lăpușneanul 

Uciderii boierilor și a lui 

Moțoc 

Fuga lui Spancioc și Stroici. 

 

14. La ospățul,, de împăcare", Alexandru Lăpușneanul ordonă  uciderea a 44 de 

boieri. True 

False 

 

 

15. Moțoc moare 

Împreună cu ceilalți boieri. 

Linșat de poporul răsculat. 

De sabia lui Alexandru Lăpușneanul. 
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16. Replica devenită celebră,, Proști, dar mulți…" 

aparține lui  Moțoc 

Alexandru 

Lăpușneanul Doamna 

Ruxanda 

 

17. ,, Leacul de frică" pe care Alexandru Lăpușneanul îl oferă soției sale este…………….. 

 

 

 

18. Alexandru Lăpușneanul este călugărit după ce cade la pat, 

bolnav de Tuberculoză 

H

ol

er

a 

L

in

g

o

ar

e 

 

19. Revenind-și din boală, 

domnitorul vrea Să rămână în 

mănăstire. 

Să îl ucidă pe fiul moștenitor și pe doamna 

Ruxanda. Să îmbătrânească alături de soția 

sa. 

 

20. Rezumați deznodământul operei. 

 

 

 

      Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

                                                                                                                             SUCCES! 
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Test de evaluare iniţială la Limba şi literatura română - clasa a III-a  

 

Prof. înv. primar KORTNER TILORE 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiș 

 

                                            Numele elevului:......................................................................... 

    Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 „Un bătrân, simţind că i se apropie sfârşitul, chemă la el pe cei nouă feciori. 

 În loc de sfaturi, moşneagul le porunci să rupă un mănunchi de nuiele. Niciunul din feciori nu 

izbuti. 

 Bătrânul a desfăcut mănunchiul. Astfel a rupt cu uşurinţă nuielele, una câte una. 

 – Vedeţi, fiii mei? Tot aşa se va întâmpla şi cu voi. Dacă veţi fi uniţi, niciun rău nu vă va putea 

atinge. Dar, dacă veţi fi dezbinaţi, uşor vă veţi frânge.” 

 Unirea dăruiește puterea! 

                                                                                               (Povestire populară) 

1. Completează enunţurile: 

 Titlul textului poate fi ______________________________________. 

 Textul are ______ alineate. Al doilea alineat are _____ propoziţii. 

A treia propoziţie din text are _____ cuvinte.  

 

2. Răspunde la întrebări, pe baza textului dat: 

 a). Câţi feciori avea bătrânul? 

________________________________________________________________________ 

 b). Ce le porunci tatăl să facă? 

________________________________________________________________________ 

 c). Ce au învăţat fiii lui? 

________________________________________________________________________ 

 

3.a).Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător       b).Scrie câte un cuvânt cu înţeles opus  

pentru cuvintele subliniate cu o linie, în text:             pentru cele subliniate cu două linii: 

 

________________________________               ________________________________ 

_______________________________                 ________________________________ 

_______________________________                 ________________________________ 

c). Alcătuieşte 3 propoziţii cu diferitele sensuri ale cuvântului scris îngroşat, din text: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. a). Desparte, în silabe, cuvintele: 

mănunchi: ______________________                 bătrânul: ________________________ 

apropie: ________________________                 puterea: _________________________ 

    b). Scrie cuvintele în ordine alfabetică: nuiele, feciori, bătrân, uniţi, fii, întâmplă. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Alcătuieşte propoziţii cu forma corectă a cuvintelor / ortogramelor: 

* s-a dus / sa dus     _______________________________________________________ 

* pian sau vioară / pian s-au vioară ___________________________________________ 

* întrun / într-un coş ______________________________________________________ 

* dintr-o / dintro clasă _____________________________________________________ 

 

6. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:  

 Profesoara întreabă  

      De ce a rămas celebru Napoleon  

      Fiindcă avea o memorie formidabilă           răspunse elevul 

      Poţi fi mai clar 

      Da           Pe statuia sa scrie „Pentru memoria lui Napoleon”  

 

7. Alcătuieşte un text format din 5 - 7 enunţuri, în care să povesteşti cum ţi-ai petrecut o zi din vacanţa 

de vară. Pune-i titlu. 

 

_________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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     Subiect de concurs   

„MATEMATICA ... DE NOTA 10” 

CLASA a III-a 

 

 

Prof. înv. primar KORTNER TILORE 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiș 
 

 

 

1. Cunoscând că o vocală valorează 4 puncte, iar o consoană 5 puncte, câte puncte valorează 

cuvântul „MATEMATICĂ”? 

A) 40                  B) 45                  C) 50                 D) 25                 E) 20  

 

2. Rezultatul calculului: 6 x 100 – 330 : 10 + 888 x 0    este: 

A) 633                B) 1455               C) 567               D) 930               E) 336         

 

3. Care este suma tuturor numerelor de trei cifre, cu suma cifrelor 3 ? 

A) 1 940             B) 1 044              C) 822               D) 1 450             E) 2 610         

 

4. Maria și-a propus să rezolve niște probleme, în weekend. Vineri a rezolvat 
10

3
din total, iar 

sâmbătă, 
10

5
 din total. Câte probleme mai are de rezolvat duminică? 

A) 
10

3
                B) 

10

8
                  C)

10

1
                 D)

10

5
                 E) 

10

2
         

5. Numărul cu 9 mai mare decât 17 este: 

A) XXVI            B) VIII                 C) XXV             D) XVI             E) XXIV     

 

6.  Un ceas electronic afişează ora 10:45. După câte minute toate cifrele de pe ecran vor fi 

identice? 

A) 15                     B) 26                       C) 30                    D) 41                      E) 60 

 

7. O echipă de muncitori mai are de asfaltat a cincea parte dintr-un drum, adică 35 metri. Câți 

metri are întreg drumul? 

 A) 42 m             B) 155 m              C) 175 m             D) 5 m             E) 40 m          

 

8. Emil a cumpărat de la o cofetărie 5 prăjituri. El a observat că acestea costă cât 6 pachete 

cu biscuiţi. Cât costă 12 prăjituri, dacă un pachet de biscuiţi costă 5 lei?  

A) 35 lei             B) 60 lei              C) 42 lei              D) 72 lei            E) 47 lei 

 

9. În 3 cutii sunt câte 19 jucării kendama. Dacă fiecare kendama costă 36 lei, câți lei costă 

toate jucăriile din cele 3 cutii? 

A) 57                   B) 108                C) 342                 D) 1 052            E) 2 052 
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10. Succesorul numărului 29 reprezintă suma a 3 numere consecutive pare, cel mai mare număr 

fiind: 

A) 10                 B) 14                   C) 12                   D) 8                   E) 6          

 

11. La ora de Educație fizică, elevii unei clase au fost așezați în perechi. Marius a constatat că 

avea în stânga lui 7 perechi, iar în dreapta 9 colegi. Fiecare pereche a primit câte o minge. 

Câte mingi au primit elevii clasei la ora de Educație fizică? 

A) 17                B) 24                    C) 12                    D) 13                 E) 14 

12. Mama are 32 de ani, fiul 10 ani, iar fiica are 3 ani. Peste câți ani mama va avea vârsta cât 

suma vârstelor copiilor săi? 

A) 19                B) 10                   C) 3                  D) 13                  E) 9 

 

13. Într-o curte sunt 80 de păsări: găini, rațe și curci. Știind că 32 nu sunt găini, iar 61 nu sunt 

rațe, află câte curci sunt. 

A) 19                B) 13                   C) 48                  D) 67                  E) 15 

 

14. Mă gândesc la un număr pe care îl împart la 8, câtului obținut îi adun 13, suma obținută o 

înmulțesc cu 4 și obțin 80. Care e numărul la care m-am gândit? 

A) 65                 B) 85                   C) 56                 D) 63                  E) 15          

 

15. Câte dreptunghiuri sunt în figura următoare? 

A) 5            B) 7             C) 9               D) 11              E) 13 

 

 

16. Dacă ar mai economisi de 3 ori câte 10 lei, Elena ar avea 450 lei, ceea ce ar fi cu 120 lei 

mai mult decât suma economisită de sora sa, Maia. Câţi lei are fiecare fată? 

A) 450, 570       B) 480, 460          C) 420, 330         D) 400, 380         E) 540, 230  

 

17. Nicu, Ana și Maia au împreună 200 lei. Nicu cheltuiește 24 de lei, Ana 56 de lei, iar Maia 

39 de lei. Câți lei a avut fiecare, dacă acum au sume egale de bani? 

A) 51, 83, 66      B) 42, 65, 67        C) 47, 73, 64        D) 35, 65, 83        E) 65, 38, 27 

 

18. Pe o margine a unei alei de 72 m s-au plantat 7 plopi, la distanţe egale unul faţă de celălalt. 

Ce distanţă se află între al doilea şi al șaselea plop ? 

A)  14 m               B)   60 m                 C)  11 m                 D)  12 m                E)  48 m 
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Barem de corectare – răspunsuri corecte, clasa a III-a 

 

 

 

1 B 

2 C 

3 B 

4 E 

5 A 

6 B 

7 C 

8 D 

9 E 

10 C 

11 C 

12 A 

13 B 

14 C 

15 D 

16 C 

17 A 

18 E 
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Subiect de concurs   

„PERFORMANȚĂ ÎN COMUNICARE” 

CLASA a IV-a 

 

Prof. înv. primar KORTNER TILORE 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiș 

 

 

 

1. Cuvântul care corespunde schemei CCVCVCVV este:                                                                 

a) ghivece                    b)  grădinii                           c) dânșii                         d) frumoase 

 

2. Substantivul  florar, transformat în verb la persoana a III-a, numărul plural, timpul trecut, 

este: 

a) va înflori                 b) a înflorit                           c) înfloresc                     d) au înflorit 

 

      3.   Propoziția dezvoltată Pisica jucăușă se joacă cu ghemul de lână. , transformată în propoziție 

simplă,  

          cu subiectul la numărul plural, este: 

            a) Pisica jucăușă se joacă.                                          c) Pisicile se joacă. 

            b) Pisicile se joacă cu ghemul.                                   d) Pisica se joacă. 

 

      4.   Nu este propoziție simplă: 

a)  Soarele apune.                 c) Nu vine ploaia. 

b) Mirosul se împrăștia.       d) S-a desprins din cui. 

 

 5.   Din substantivul ploaie se poate forma adjectivul: 

a)  ploicică                                         c) plouase 

b)  ploua                                             d) ploioasă 

 

      6.   În propoziția: Vede culoarea fluturilor multicolori prin fața ochilor.   substantivele sunt: 

            a) 2 la genul feminin, numărul plural și 2 la genul neutru, numărul singular 

b) 2 la genul masculin, numărul singular și 2 la genul feminin, numărul plural 

c) 2 la genul feminin, numărul singular și 2 la genul masculin numărul plural 

d) 2 la genul neutru, numărul plural și 2 la genul feminin numărul singular 

 

      7.   Seria următoare: vine, carte, îmblânzește, serios, tine, parfum, vouă, va citi, explică, ieri     

conține: 
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     a) 4 verbe                                    c) 4 pronume personale                      

     b) 4 substantive                           d) 4 adjective     

 

8. Verbul  a gândi  transformat în substantiv este: 

a) gânditor;                    c) gândește; 

b) gândit;                       d) gândul; 

 

9. Cuvântul căscioară are: 

a)  4 silabe, 9 litere, 9 sunete                  c) 3 silabe, 9 litere, 8 sunete             

b)  3 silabe, 9 litere, 7 sunete                  d)  4 silabe, 8 litere, 7 sunete. 

 

10. Sinonimele cuvântului priceput: 

a)   isteț, deștept, dibaci, iscusit                                  c) comod, dibaci, creative, repezit 

c) deștept, colegial, prietenos, dibaci                        d) apropiat, credul, harnic, conștiincios 

 

 

 

 

 

 

    11.  Este corectă despărțirea în silabe a cuvintelor din șirul:  

                   a)  o-da-tă, fii-ca, chi-peș, ne-sfâr-și-tă 

                   b)  nes-fâr-și-tă, o-da-tă, chip-eș, fii-ca  

                   c)  o-da-tă, chi-peș, ne-sfâr-și-tă, fi-i-ca  

                   d)  o-da-tă, chipe-ș, fii-ca, ne-sfâr-și-tă 

 

    12. Substantivul  cu aceeași formă și la singular și la plural este: 

              a) cui            b) vreme                    c)  pui                       d) pași 

 

    13. Pentru a completa correct  enunţul : -Vino Maria la masă sunt necesare: 

        a) 4 semne de punctuație                 c) 5 semne de punctuație                  

        b) 3 semne  de punctuație                d) 6 semne de punctuație        

          

14. Înlocuiește spaţiile libere astfel încât să se realizeze acordul dintre substantiv şi adjectiv: 

 

 _________ __________ se joacă în parc. 

 

       a) copi zglobi               c) zglobiii copiii 

       b) copiii zglobii           d) zglobii copii 
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15. Alege propoziţia adevărată: 

a) Predicatul este o parte secundară de propoziţie. 

b) Cuvântul  dânsul este pronume personal de politeţe. 

c) Propoziţia simplă are cel puţin două cuvinte. 

d) Substantivul, numeralul şi verbul sunt părţi de vorbire. 

16. Autorul basmului  ,,Făt-Frumos din lacrimă” este:                                            

a) Ion  Creangă               

b) Frații Grimm         

c) Mihai Eminescu 

d) Petre Ispirescu 

 

17.  Enunțul în care -i are valoare de pronume personal este 

a) Unde-i floarea salcâmilor?                                       c) Spune-i vestea!                                                    

b) Nu-i bine să tai copacii!                                           d) Care-i întrebarea? 

      18. În care propoziție nu este subliniat corect subiectul?  

           a)  Va sosi vacanța în curând. 

           b)  A învăța îmi place.  

           c)  Bondarul cel lacom și albinuța harnică nu sunt prieteni buni. 

           d)  Douăzeci de elevi au rezolvat corect problema. 

 

      ______________________________________ 

 Durata efectivă de lucru: 60 de minute  

Un singur răspuns  este corect. 

Subiectele 1-16: 5 puncte fiecare. (16×5 puncte=80 puncte) 

Subiectele 17-18: 10 puncte fiecare (2×10 puncte=20 puncte) 

Punctaj maxim – 100 puncte 
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Barem de corectare - clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

 

SUBIECT RĂSPUNS 

CORECT 

1.  B 

2.  D 

3.  C 

4.  D 

5.  D 

6.  C 

7.  A 

8.  D 

9.  C 

10.  A 

11.  C 

12.  C 

13.  B 

14.  B 

15.  D 

16.  C 

17.  C 

18.  D 
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Disciplina : Matematică  clasa a XI-a 

FIȘA DE LUCRU  

Prof. Tănase Petru-Dan 

Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud 

1. Valoarea determinantului |
1 2
2 5

| este: 

a) 1;   b)  -1;   c) 9;  d) -9 

2. Valoarea limitei   
𝑙𝑖𝑚

𝑥 → 2
𝑥2−4𝑥+4

𝑥−2
 este: 

a) 1;  b) -1;   c) 0;  d) nu există. 

3. Valoarea derivatei de ordinul doi al funcției f:(0,+)→R, f(x)=(x2+1)lnx este: 

a) 2lnx+3  ; b) lnx -  
1

𝑥
 ; c) lnx -  

1

𝑥
+3;  d) 2lnx -  

1

𝑥
+3 

4. Valoarea determinantului |
1 1 2
1 0 1
2 2 4

| este: 

a) 1;   b)  -1;   c) 0;  d) -2 

5. Valoarea limitei   
𝑙𝑖𝑚

𝑥 → 3
𝑥2−9

𝑥−3
 este: 

a) 1;  b) -1;   c) 6;  d) nu există. 

6. Valoarea derivatei de ordinul doi al funcției f:R→R, f(x)=(x2+1)ex este: 

a) (x2+4x+3)ex;  b) (x2+4x+1)ex ; c) (x2+4x)ex;  d) (x2+x+3)ex 

7. Valoarea limitei   
𝑙𝑖𝑚

𝑥 → 4
𝑥2−16

𝑥−4
 este: 

b) -1;  b) 8;   c) 6;  d) nu există. 

8. Valoarea derivatei de ordinul doi al funcției f:R→R, f(x)=(x2+2x)ex este: 

a) (x2+4x+2)ex; b) (x2+6x+6)ex ; c) (x2-4x+2)ex; d) (x2+4x-2)ex . 

9. Asimptota orizontală a funcţiei f: [0, ∞) → R, f(x)  = 
√𝑥

1+ √𝑥
 este : 

a) y = 1  b) y = 2  c) y = 0   d) nu există 

10. Derivata ȋntâi a funcței f:R-{−
3

2
}→R , f(x)=

3𝑥−2

2𝑥+3
este: 

a) 
13

(2𝑥+3)2 ; b) 
𝑥

(2𝑥+3)2;  c) 
1

(2𝑥+3)2;  d) 
2𝑥

(2𝑥+3)2. 

11. Se dă matricea  𝐴 = (
𝑎 1
2 𝑎

) valoarea determinantului lui A pentru a=0 este: 

a) 2;  b) -2;  c) 0;  d) 1 

12. Se consideră funcţia xxxf cos)( +=
,  f’’(x) este: 

a) 1-sinx; b) 1+cosx ;c) cosx;  c)-cosx 

13. Se consideră  funcţia 𝑓: (0, ∞) → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3 ln 𝑥; f’(1) este egal cu: 

a) 1;  b) 0;  c)-1;  d) 3 

14. Se consideră f:R→R, f(x)=x4-4x+4 derivata a doua a functiei este: 

a) 4x3-4 ; b) 12x2 ; c) 12x;  d) 4x3; 

15. Se consideră f:R→R, f(x)=x4-4x2+4  f’(0)+f”(0)=... 

a) -8;  b) 8;  c) 4;  d) 0 
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 Épreuve érite 

Pantelimon Anca – Victoria 

Liceul Teologic Elim, Pitești 

 

 

I. Complétez les propositions avec la forme correcte de l’adjectif: 

1. Leur appartement n’est pas très ……………….    GRAND 

C’est la plus ………………….. école que j’au vue.  

2. Ses livres sont vraiment …………………………   REMARQUABLE 

Cette ville a une place …………………………. 

3. Ma cousine est toujours …………………. concernant mes notes.  CURIEUX 

Je crois que les femmes sont plus …………..…… que les hommes.  

4. C’est un test ……………………….     INDIVIDUEL 

C’est une évaluation ……………………..    

5. Ses plats sont très …………………     BON 

Tes chansons sont vraiment ……………………..  

  

II. Donnez le masculin de:  

franche 

harmonieuse 

chic 

éducatrice 

vieille 

 

III. Donnez le féminin de:  

Citoyen 

Discret 

Beau 

Faux 

Naïf  

 

IV. Décrivez par une proposition, en employant aussi des adjectifs: 

un jour à l’école 

un château 

une fête 

des problèmes 
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des livres d’histoire 

 

V. Présentez une de vos passions/ endroits préférés (au moins 100 mots). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremul de notare și evaluare: 

 

I. 1. Grand, grande 

2. Remarquables, remarquable 

3. Curieuse, curieuses 

4. Individuel, individuelle 

5. Bons, bonnes 

(0,30 x 10 = 3 puncte) 

 

II. Franc, harmonieux, chic, éducateur, vieux/ vieil 

(0,20 x 5 = 1 punct) 

III. Citoyenne, discrete, belle, fausse, naïve 

(0,20 x 5 = 1 punct) 

 

IV. Réponses des élèves. 

(0,40 x 5 = 2 puncte) 

(se iau în considerare respectarea cerinței, corectitudinea gramaticală și cea a scrierii) 

 

V. Réponses des élèves. 

(2 puncte) 

(se iau în considerare respectarea cerinței și a numărului de cuvinte, corectitudinea gramaticală și 

cea a scrierii, structurarea textului și coerența exprimării în scris). 

 

Se acordă un punct din oficiu.  
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ PENTRU UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 

,,SOLUȚII”- CLASA a IX a 

PALADE MONICA CRISTINA 

 profesor, Liceul Teoretic ,,Brâncoveanu Vodă”,Urlați, Prahova 

 

Noțiuni cheie: 

• Solubilitate; 

• Coeficient de solubilitate; 

• Concentrație procentuală; 

• Concentrație molară; 

• Factori ce influențează dizolvarea. 

Competențe de evaluat: 

1. Identificarea factorilor ce influențează dizolvarea; (itemii A1,2,4;B5;D2,3,5) 

2. Stabilirea dependenței între structura solvat-solvent;(itemii A3; B1;D1) 

3. Efectuarea de calcule referitoare la concentrația procentuală și molară;(itemii A5;B2,4) 

4. Scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor chimice;(itemii B3;C;D4) 

5. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării lor în situaţii din 

cotidian.(itemii E;F) 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 1 

oră. 

Subiectul A.                                                                                                                           10 puncte 

    Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi numărul de ordine al 

enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi numărul de ordine al enunţului şi litera 

F. 

1.Soluția este un amestec omogen format din două sau mai multe substanțe. 

2.Solubilitatea celor mai multe substanțe solide și lichide scade cu creșterea temperaturii. 

3.La dizolvarea clorurii de sodiu în apă se stabilesc interacțiuni ion-dipol. 

4.Clorura de amoniu este solubilă în solvenţi nepolari. 

5.Concetrația molară a unei soluții se exprimă prin numărul de moli de substanță dizolvată în 1000 

mL soluție. 

Subiectul B                                                                                                                    10 puncte                                                                                                                                                                 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de 

litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 
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1. Dintre perechile de substanțe, alegeți perechea solut-solvent potrivite: 

a. KOH- CS2;                                                         c. KCl-  H2O;               

b. I2- H2O;                                                              d. S8- H2O;               

2 . Se preparǎ 5000 mL soluţie prin dizolvarea în apă a 5,6 L HCl gazos (c.n.). Concentraţia molarǎ a 

soluţiei obţinute este: 

          a. 0,1 M;                                                                 c. 0,005 M; 

          b. 0,05 M ;                                                              d. 10-4 M ;  

3.  Neutralizarea acidului clorhidric se poate face cu : 

            a. apă;                                                                   c. NaCl;        

            b. NaOH (aq);                                                      d. H2SO4 (aq); 

4. Cantitatea de substanţǎ dizolvatǎ în 500 mL soluţie HCl 0,1 M este: 

             a. 0,2 moli;                                                          c. 0,5 moli; 

             b. 0,05 moli ;                                                       d. 0,02 moli; 

5.  Solubilitatea clorurii de sodiu în apă, la temperatura de 20ºC, este 36 g. La 20 ºC:  

a. în 100 g de saramură se dizolvă maximum 36 g de clorură de sodiu;  

b. în 100 g de saramură se dizolvă minimum 36 g de clorură de sodiu;  

c. în 100 g de apă distilată se dizolvă maximum 36 g de clorură de sodiu;  

d. în 100 g de apă distilată se dizolvă minimum 36 g de clorură de sodiu. 

Subiectul  C                                                                                                                            10 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei substanţei din coloana A însoţit de litera 

din coloana B, corespunzătoare metodei de obţinere. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o 

singură literă din coloana B.  

             A                                                                                  B  

     1. H2                                                           a. reacţia dintre fier şi clor  

     2. NaClO                                                    b. reacţia dintre sodiu şi apă  

     3. NaOH                                                     c. electroliza topiturii de clorură de sodiu  

     4. Na2O2                                                     d. reacţia dintre fier şi acidul clorhidric dintr-o soluţie  

     5. FeCl3                                                      e. reacţia dintre sodiu şi oxigen 

                                                                       f. reacţia dintre clor şi hidroxidul de sodiu dintr-o soluţie 

Subiectul D                                                                                                                      10 puncte                                                                                                                                              

1. Zaharoza, C12H22O11, este cunoscută sub numele de zahăr și are formula de structură: 
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 Explicați pe baza formulei de structură a zahorozei, solubilitatea acestei în apă.                3 puncte                                                              

2. Dioxidul de carbon servește la obținerea sifonului. Enumerați factorii care influențează dizolvarea 

acestuia în apă.                                                                                                                        2 puncte 

3.Scrieți denumirea substanței cea mai solubilă, pe baza informațiilor din tabel.                 1 punct                                                   

          Formula substanței                     NaCl          Pb(NO3)2           NaNO3      CaSO4     CaCO3 

          Coeficientul de solubilitate          35,8            50                     86            0,21          0,007 

   4. Scrieți ecuația reacției dintre substanța cea mai puțin solubilă și soluția de acid clorhidric 2 puncte                                       

5. Scrieți influența a doi factori care favorizează dizolvarea NaCl în apă.                                 2 puncte                                                           

Subiectul E                                                                                                                            30 puncte                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Purificarea apei se poate efectua cu o soluție obținută prin dizolvarea a 66,6 g Al2(SO4)3 · 18H2O 

în 274,5 g apă  (ρ =1 g/mL). Determinați  prin calcul concentrația molară a soluției de sulfat de 

aluminiu obținută astfel.                                                                                                                       15 

puncte 

  2.Reacția de neutralizare a apei de var cu acidul sulfuric, are loc conform ecuației: 

Ca(OH)2  + H2SO4  = Ca SO4   + 2H2O 

Calculați volumul soluției de hidroxid de calciu de concentrație molară 0,25M necesar pentru a 

neutraliza 250 mL soluție acid sulfuric de concentrație molară 2M.                                    10 puncte                                                                                                                    

3.Soluție de glucoză este  utilizată în medicină pentru hrănirea artificială. Calculați  concentrația 

molară a unei soluții de glucoză, C6H12O6, care conține 27 g glucoză în 500 mL.                                  5 

puncte                        

Subiectul F                                                                                                                                   30 

puncte 

100 g soluție dintr-un acid de concentrație 16,072% (ƍ =1,11 g/mL) se diluează cu apă distilată până 

la un volum de 164 mL, obținându-se o soluție de concentrație molară 1M. 

1. Calculați cantitatea de apă distilată (g) necesară diluării   (ρ =1 g/mL).                         5 puncte                                    

2. Determinați prin calcul masa molară a acidului.                                                              15 puncte                              

3. Soluția diluată de acid se neutralizează cu hidroxid de sodiu de concentrație  0,5 M. Calculați volumul 

(L) soluției de hidroxid de sodiu utilizată.                                                       10 puncte                                                                                                                  

 

 

Mase atomice: H-1; O-16; Na-23; Al-27; S-32; Ca-40. 
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TEST -GEOMETRIE -CLASA A-9-A M2  

PROF. TORJ MIHAELA-FLORINA 

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA ORADEA 

 

 RANDUL 1 

1.Fie sin 𝑥 =
−4

5
, 𝑥 ∈ (𝜋,

3𝜋

2
) . 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖 ∶  𝑎) 𝑐𝑜𝑠𝑥   ;   𝑏) 𝑠𝑖𝑛2𝑥  ;   𝑐) cos(𝑥 + 450). 

2.Calculați:  a) tg 750° ;  cos 3000; b) sin 1350 cos 900 +

sin 900 cos 1350 ;   𝑐)   
cos 3150+sin 1200

tg2 1500 ; 

3. Arătați că sin 250 + ctg 100 − sin 1550 − tg 80° = 0. 

4. Calculați (4 cos 𝑥 + 3 sin 𝑥)    + 
2 (4 sin 𝑥 − 3 cos 𝑥)2. 

5. Arătați egalitatea sin 2𝑥 =
2𝑐𝑡𝑔𝑥

1+ctg2 𝑥
  . 

6. Stabiliți mulțimea valorilor funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 4 sin 𝑥 − 3. 

 

RANDUL 2 

1.Fie cos 𝑥 =
−12

13
, 𝑥 ∈ (

𝜋

2
, 𝜋) . 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖 ∶  𝑎) 𝑠𝑖𝑛𝑥   ;   𝑏) 𝑐𝑜𝑠2𝑥  ;   𝑐) sin(𝑥 −  450). 

2.Calculați:  a) cos 135° ;    ctg 7650; b)  cos 750 cos 600 −

sin 750 sin 600 ;   𝑐)   
sin 2250+cos 3300

𝑐 tg 1500 ; 

3. Arătați că   cos 500 + 𝑐 tg 700 + cos 1300 − tg 20° = 0. 

4. Calculați (sin 𝑥 + sin(𝜋 − 𝑥))    + 
2 (cos 𝑥 + cos(2π − 𝑥))2. 

5. Arătați egalitatea 𝑐𝑜𝑠2𝑥 =
ctg2 𝑥−1

ctg2 𝑥+1
  . 

6. Stabiliți mulțimea valorilor funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 4 − 2𝑐𝑜𝑠𝑥. 

 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Ex1-1,5p; Ex.2-2p; Ex.3-0,5p; Ex.4-1p; Ex.5-0,5p; Ex.6-0,5. 
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                                                      TEST DE EVALUARE 

                                          NUMERALUL ŞI ADJECTIVUL – clasa a VII-a 

Prof. Ungureanu Oana 

Școala Gimnazială ”Ep. I. Antonovici”, Bârlad, jud. Vaslui 

 

 

Se dă textul: 

       Bunicii mei au două pisici frumoase. Blana amândurora este albă, cu pete negre. Ambele au nişte 

pui drăguţi, foarte jucăuşi. Cel mai mic pui este gri. De fiecare dată când merg în vizită, le duc celor 

două  hrană ambalată. În fiecare zi, bunica le pregăteşte mâncarea , având grijă ca o jumătate din 

întreaga cantitate să fie lichidă.                                            

 

Cerinţe:  

1. (12 p) Transcrie din textul de mai sus: 

a. un numeral cardinal cu valoare adjectivală............................................................. 

b. un adjectiv  propriu-zis cu funcția de atribut adjectival în N.................................. 

c. un adjectiv calificativ la gradul de comparație Superlativ absolut......................... 

d. un adjectiv participial  ......................................................……………................. 

e. un adjectiv cu funcția sintactică de nume predicativ ............................................. 

f. un numeral cu funcția de complement prepozițional.............................................. 

 

2. (18 p) Precizează valoarea  morfologică, funcția sintactică si cazul pentru cuvintele sublinite  

în textul dat: 

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

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

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

 

       3.  ( 10 p) Scrie câte un exemplu pentru : 

           a) un adjectiv invariabil:  ...............................................................................................                                                                                                 

           b) un adjectiv fără grad de comparație :  ...................................................................... 

        c) un adjectiv variabil cu trei forme flexionare:   ............................................................. 

        d) un numeral ordinal compus .......................................................................................... 
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        4.  (10p) Precizează ce formă are adjectivul “prietenos ” la gradul de comparaţie:                          

a) comparativ de inferioritate: …………………………………………………………….... 

b) superlativ absolut: ……………………………………………………………………..… 

c) comparativ de egalitate: …………………………………………………………………. 

d) superlativ relativ de superioritate: ………………………………………………………. 

 

        5.  ( 40 p) Construieşte enunţuri în care  să existe : 

a. un adjectiv calificativ, atribut adjectival, Ac  

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

b. un numeral ordinal cu valoare adjectivală, atribut adjectival, N  

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

c. un adjectiv la Superlativ relativ, Nume predicativ, N  

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

d. un numeral cardinal cu valoare substantivală, atribut genitival, G  

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

 

 

Notă: Se acordă 10 de puncte din oficiu. 

SUCCES! 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

Disciplina: Limba engleză 

Clasa: a XII-a  

Codiță Cristina-Eugenia 

Liceul Tehnologic "Constantin Nicolaescu Plopșor",  

Localitatea Plenița, județul Dolj 

 

I. Read the text below. Are the sentences 1-7 ’Right’ (A) or ’Wrong’ (B)? If there is not enough 

information to answer ’Right’ (A) or ’Wrong’ (B), choose ’Doesn’t say’ (C). Mark A, B, or C on 

your sheet.                            

(20p) 

 

I moved from Korea to the USA when I was 14 years old. The first few weeks were great –everything 

was exciting and different. Going to the supermarkets was an adventure: the foods were all new to me 

and everything was so big!  

The biggest culture shock for me was going to high school. First of all, I looked different. All the other 

girls looked so much older than me. They wore make-up and colored their hair. And I never went to a 

school with boys before. So the first thing I did to try to fit in was have a perm. I also started wearing 

make-up, but I wasn’t very good at putting it on. My eye-liner always seemed to smudge and my 

lipstick was always the wrong color. I loved nail polish though. I used to wear different colors on each 

finger. I also got my ears pierced.  

I found Americans a lot more open than Koreans. When I ate my dinner in the cafeteria, I always tried 

to ignore the boys and girls kissing each other over the table. People don’t do that in Korea. I found it 

hard to eat my dinner! The other thing I found hard was holding hands (or not holding hands). In Korea 

girls hold hands with girls, but in America people think that’s really weird. Instead girls hold hands 

with their boyfriends. I thought that was really weird! I wasn’t cool either. In Korea it’s good to be 

clever and do well at school, but in America I was a nerd for liking study (and I wore glasses, which 

made it worse). I found making friends really hard.  

                     

(www.hveser.de)  

1. The author moved to the USA when she was in kindergarten.  

A Right B Wrong C Doesn’t say  

2. The author liked her first weeks in the USA.  
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A Right B Wrong C Doesn’t say  

3. High school girls wore uniforms in the USA.  

A Right B Wrong C Doesn’t say  

4. The author had a perm.  

A Right B Wrong C Doesn’t say  

5. It was not difficult for the author to make friends.  

A Right B Wrong C Doesn’t say  

 

II. Choose the correct answer:                      

(30p) 

1) My brother ………………about buying a new car. 

A. is thinking B. thinks C. think D. shall think 

2) Our grandchildren ………………us for a long time. 

A. hasn’t visited B. haven’t visited C. don’t visit D. didn’t visit 

3) As soon as Harry ………. London he was called back to Prague. 

A. is reaching B. reach C. will reach D. reached 

4) We are looking forward ………………….you next week. 

A. meeting B. meet C. to meeting D. be meeting 

5) If I ………..the bill, we wouldn’t have been cut off. 

A. had been paid B. paid C. had paid D. have paid 

6) His son always wants to know the reason …………things are as they are. 

A. whom B. who C. which D. why 

7) She didn’t go out so that she………………..cold. 

A. wouldn’t catch B. won’t catch C. not to catch D. hadn’t caught 

8) Let’s go to the cinema, ... we? 

A. do B. shall C. will D. can 

9) I would book the flights if you ………………..of the hotel. 

A. will take care B. are taking care C. took care D. take care 

10) You asked your boss for a rise, … you? 

A. didn’t B. did C was D wasn’t 

 

III. Each of the following sentences contains one error. Rewrite the correct sentences.        

(40p)                  
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1) This soup is tasting delicious. 

2) He had never believed he was capable for living on his own. 

3) Many people have attempted explain coincidence. 

4) I will call her as soon as I will get home. 

5) I’m seeing what you mean. 

6) You can’t have any dessert until you will finish the rest of your meal. 

7) I like this bike but it’s wheels are too small. 

8) Kate ate so much cakes that she could hardly walk. 

9) Sue had her windows broke by vandals. 

10) David felt badly because he’d shouted at his mother. 

  

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru test la 10. 

_________________________________________________________________________________

___ 

I.  5 correct answers x 4p = 20 points 

1) B; 2)A; 3)C; 4)A; 5)B 

II. 10 correct choices x 3p = 30 points 

1) A; 2) B; 3)D; 4) C; 5) C; 6) D; 7) A; 8) B; 9) C; 10) A. 

III. 10 errors identified x 4p=40 points 

1) This soup tastes delicious. 

2) He had never believed he was capable of living on his own. 

3) Many people have attempted to explain coincidence. 

4) I will call her as soon as I get home. 

5) I see what you mean. 

6) You can’t have any dessert until you finish the rest of your meal. 

7) I like this bike but its wheels are too small. 
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8) Kate ate so many cakes that she could hardly walk. 

9) Sue had her windows broken by vandals. 

10) David felt bad because he’d shouted at his mother. 
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TEST SUMATIV 

FRUNZĂ NICOLETA CARMEN  

COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU                                                                                                                                                            

NIVEL  POSTLICEAL                                                                                                         

Domeniul : Sanatate si Asistenta Pedagogica                                              

Calificarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

 

• Toate partile si subiectele sunt obligatorii  

• Punctajul este specific fiecarei parti si distribuit pe subiecte 

• Nota se calculeaza impartind numarul de puncte acumulat la 10  

• Se acorda 10 puncte din oficiu  

• Timp de lucru 3 ore  

Subiectul  I ( 50puncte) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Scrieti pe foaia de test, notiunile, cu care trebuie sa completati  spatiile libere din afirmatiile 

urmatoare, astfel incat acestea sa fie corecte:      (5 puncte) 

 

1.Intreruperea continuitatii tegumentare se numeste……………….. 

2.Odistonul este substanta de contrast folosita pentru ……………………. 

3.Infectia urinara reprezinta o complicatie tardiva a sondajului…………… 

4. Ficatul, pancreasul si glandele salivare sunt glande anexe ale………………. 

5.Acumularea de lichid in cavitatea abdominala poarta denumirea de…………….. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Cititi cu atentie afirmatiile urmatoare.  Daca apreciati ca afirmatia este adevarata, scrieti, 

pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera A . Daca apreciati ca 

afirmatia este falsa, scrieti pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei 

litera F.   (  10 puncte) 

 

1.Epurarea extracorporala a sangelui, se face la un aparat care are rolul de incarcare a depozitelor 

toxice din interiorul organismului............... 

2. In cazul anuriei lipseste globul vezical.................... 

3. In atitudinea de urgenta, intr-o colica renala primul gest este acela de a stabili cauza  care a 

determinat-o si apoi calmarea durerii.............. 

4. Inainte de administrarea transfuziei este obligatorie masurarea functiilor vitale………. 
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5. Prin sondajul gastric se poate pune in evidenta prezenta parazitul giardia .....................  

6.Colonoscopia nu este indicata pacientilor cu polipi rectali ………………      

7. Secretiile oculare se indeparteaza da la comisura interna spre cea externa ............                                       

8. Ingrijirea mucoasei nazale se face si in scopul prevenirii escarelor  ......................                   

9. In plagile cu hemoragii masive pulsul este bradicardic...................                               

10. Prezenta unui soc traumatic sau hemoragic determina cresterea TA    ...............                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

C. Incercuiti pe foaia de test, litera corespunzatoare raspunsului corect. Este corecta o singura 

varianta de raspuns               ( 20puncte)                                                               

1.Cea mai eficienta metoda de epurare  extrarenala este:                                                                 

a. Dializa peritoneala        b. Hemodializa     c.Perfuzii abundente cu ser fiziologic sau glucoza  

2. Efectuarea spalaturii vezicale se efectueaza:     a. imediat dupa sondajul vezical      b .la o ora 

dupa sondajul vezical           c  in timpul sondajului vezical    d.inainte de sondajul vezical 

 

3. Functiile splinei sunt urmatoarele cu exceptia: 

a.rol in metabolismul fierului      b. rol hematopoietic       c. rol in elaborarea de anticorpi        

d.rezervor de sange         e. transporta produsii de catabolism spre organele excretoare 

 

4. Dupa administrarea preparatelor de fier in anemiile cronice se modifica culoarea 

urmatoarelor produse eliminate de pacient:               a. urina            b.scaunul           c.saliva  

 

5. Pentru determinarea grupelor sanguine prin metoda Beth Vincent se utilizeaza:  

      a. seruri standard               b.eritrocite standard                   c. ambele  

 

6.Reactia Adler se efectueaza pentru detectarea:  

         a.hemoragiilor oculte             b. paraziti intestinali            c. parazitii florei bacteriene 

 

7. Starea inflamatorie a vezicii biliare se numeste:     a.colicistita  b.colesteroloza    c.litiaza biliara 

 

8. Hemoragia digestiva de culoare neagra “in zat de cafea”este simptomul:  

        a.unei leziuni digestive         b.ingestiei de alimente(cafea)       c.refluxului biliar intragastric 

 

9. Cum se numeste puctia peritoneului prin care se evacueaza lichid din cavitatea peritoneala:  
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        a. paracenteza          b. laparatomie                     c.celiotomie           d. laparoscopie 

 

10. Sondajul gastric reprezinta patrunderea sondei  in stomac prin:  a. laringe si esofag  

 b.prin faringe si esofag       c. prin faringe si trahee       d. prin laringe si trahee 

 

11. Dezinfectia in cazul punctiei biopsice este:   a.de tip I           b.de tip II      c. de tip III 

 

12.Urmatoarele sunt boli dermato-venerice cu exceptia: a.gonoree b.blenoragie c.Sifilis d.varicela  

 

13. Imunitatea organismului poate fi cu exceptia;        a. congenitala     b. dobandita pe cale 

naturala  c. dobandita pe cale artificiala         d.congenitala prin vaccinare 

 

14. Hemocultura este examenul bacteriologic care:  

a.evidentiaza anticorpii din sange   b. identifica germenii patogeni din sange   c. evidentiaza antigenii     

 

15.Sindromul eruptiv intalnit in unele boli infectioase se manifesta cu:  a.exantem   b.enentem   

c.ambele 

 

16. Meningita acuta se caracterizeaza prin:  a. febra ondulanta,cefalee,redoare matinala   

b.fotofobie, opistotonus, scadere ponderala   c.cefalee,fotofobie, redoarea cefei, semnul Brudzinski + 

 

17.Varicela are acelasi agent etiologic cu: a.rubeola b.Zona zoster c. rujeola d.parotidita epidemina   

 

18. Urmatoarele simptome pot fi consierate caracteristice pentru patologia gastro intestinala cu 

exceptia: a.greturilor   b.dureririlor abdominale   c.melenei   d.hemoptiziei      e.hematemezei 

 

19.Tulburarile de mictiune pot fi:  a.hiperstenuria  b.albuminuria   c.disuria   d.oliguria  

 

20.Deschiderea si fixarea colonului la suprafata peretelui abdominal, printr-ointerventie 

chirurgicala poarta denumirea de:  a.stomie   b.ileostomie   c.colostomie   d.urostomie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D.Bifati (incercuiti) pe foaia de test, litera corespunzatoare raspunsului corect. Sunt corecte 

mai multe variante de raspuns.               (15 puncte)    
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1. Cand este indicat sondajul vezical?  

     a. in ischiurie    b.pt recoltarea uroculturii       c. aplicare de tratamente      d. spalaturi vezicale 

 

2. Cauzele favorizante ale colicii renale pot fi:      

 a. o calatorie cu masina(trepidatiile)     b.un efort fizic deosebit     c. baile calde     d. baile reci      

 

3.   Prin examenul macroscopic al mat.fecale se pot aprecia:  a.cantitatea,forma,culoarea  b. 

prezenta resturilor alimentare nedigerate    c. prezenta produselor patologice  ( puroi,sange,paraziti)  

d.doar forma si cantitatea   

 

4. Care credeti ca sunt cele mai frecvente accidente ale tubajului gastro-duodenal: 

  a. hiperemia fetei       b. greata si varsatura          c. cefaleea        d. infundarea sondei 

 

5. Scopul sondajului gastric este: a.evacuarea continutului stomacal toxic  b. introducerea de 

substante medicamentoase   c. hidratarea si alimentarea bolnavului  d. drenarea bilei A, B, C  

 

6. Alimentatia pasiva este indicata urmatoarelor categorii de pacienti:  a.imobilizati   

b.adinamici   c.cu usoare tulburari de deglutitie     d. care se pot alimenta singuri 

7. Exteriorizarea HDS se poate face prin: a. hematemeza   b.epistaxis  c.melena  d.hemoptizie 

 

8. Problemele mai frecvente ale pacientului cu boli de piele sunt:  a. alterarea integritatii pielii        

b. alterarea nutritiei         c.potential de suprainfectare a eruptiei cutanate  

 

9. Dupa timpul scurs de la producere plagile se clasifica in:          a. recente     b.termice       

c. vechi                   d. superficiale                 e.profunde                    f.intepate 

 

10. Simptomatologia locala si obiectiva a plagii se caracterizeaza prin:    a.durere     b.ipotenta 

functionala        c. hemoragie       d.prezenta unei solutii de continuitate 

 

11. Eliminarea agentilor patogeni de la omul bolnav se face prin : 

  a.varsaturi        b. materii fecale           c.sange       d. secretii purulente     e. secretii nasofaringiene 
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12. Care din urmatoarele lichide ale organismului sunt sterile:    a.sangele    b.urina       c.L.C.R. 

 

13. Hepatita de tip B se poate transmite prin: 

     a.alimente contaminate           b. injectii            c. tatuaje          d. manevre stomatologice 

 

14. Din categoria  hemoragiile exteriorizate amintim:                                                                    

a.hemoperitoneul        b. epistaxisul           c.hemoptizia        d.hemartroza    e.hematoza 

 

15.Procedeele de realizare a alimentatiei artificiale sunt urmatoarele, cu exceptia:  a.alimentare 

prin sonda gastrica  b.alimentarea pe cale parenterala  c. alimentarea activa   d. alimentarea pasiva  

e.alimentarea prin clisma  

Subiectul II  (20 puncte) 

    Pacienta in varsta de 32 de ani se prezinta la serviciu UPU cu urmatoarea simptomatologie: 

greturi, varsaturi, subfebrilitate-37,8ºC, semnul Giordano pozitiv, polakiurie cu disurie, TA-

90/60mm/Hg, anxietate. In urma investigatiilor clinice si paraclinice se pune diagnosticul de 

Colica renala. 

A. Explicati termenii subliniati (4 puncte) 

 

 

B. Stabiliti 3 diagnostice de nursing (9 puncte) 

 

 

C. Enuntati 3 obiective posibile in cadrul planului de ingrijire. (3 puncte) 

 

 

D. Precizati 4 interventii specifice ( autonome sau delegate ale asistentei medicale(4 puncte) 
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Subiectul III  (20 puncte) 

                     Pacienta in varsta de 64 de ani sex feminin, diagnosticata cu Adenopatie peritoneala, se 

prezinta la UPU pentru: dureri abdominale difuze, anxietate si retentie urinara de aproximativ 12 ore. 

La examenului clinic se constata glob vezical. Descrieti tehnica ce se impune a fi efectuata in aceasta 

situatie.  

 

 

 

Barem test sumativ 

Subiectul I (50puncte) 

A:(5puncte)     1-plaga,     2-urografie,   3-vezical,     4-tubului digestiv,     5-ascita 

B:(10puncte)  1-F,    2-A,     3-F,      4-A,     5-F,      6-F,       7-F,       8-A,    9-F,   10-F       

C:(20puncte)       1-b,       2-a,     3-e,      4-b,        5-a,         6-a,          7-a,          8-a,          9-a,         

10-b,      11-c,       12-d,        13-d,        14-b,          15-c,      16-c,      17-b,           18-d,       19-c,       

20-c 

D: (15puncte)  1-a,b,c,d               2-a,b,d          3-a,b,c         4-a,b,d            5-a,b,c     6-a,b,c              

7-a,c       8-a,c          9-a,c          10-a,b,c,d            11-a,b,c,d,e           12-a,b,c     13-b,c,d           14-b,c             

15-c,d 

Subiectul II (20puncte) 

A: Explicati termenii subliniati (4 puncte) 

Semnul Giordano pozitiv –semnifica ca la percutia (atingerea,lovirea usoara) cu marginea cubitala 

a mainii,  a regiunii lombare, apare durerea. 

Polakiuria- mictiuni frecvente cu cantitate mica de urina  

Disuria –eliminarea dureroasa a urinii (mictiuni dureroase) 

TA-90/60mmHg- hipotensiune arteriala (scaderea TA sub valorile normale) 

B: Stabiliti 3 diagnostice de nursing (9 puncte) Exemple:                                                                                                                      

1.Alterarea nevoii de a elimina, datorita bolii(colica renala) manifestata prin disurie si polachiurie                                                                                                                 

2. Perturbarea tranzitului intestinal datorita bolii manifestata prin greturi varsaturi                                                                                                                      

3.Modificari circulatorii manifestate prin hipotensiune                                                           4. 

Cresterea temperaturii corpului datorita procesului inflamator manifestata prin subfebrilitate T-37,8 ⁰                                                                                                            

5. Cunostinte insuficiente despre boala, evolutie, tratament manifestate prin ingrijorarea, teama, 

anxietate                                                                           6.Vulnerabilitate fata de pericole, 

manifestata prin anxietate si risc de complicatii  

C: Enuntati 3 obiective posibile in cadrul planului de ingrijire. (3 puncte) Exemple: 

1.Pacienta sa prezinte mictiuni fiziologice, cu dispariatia fenomenelor de polakiurie si disurie                                                                                                        

2.Pacienta sa prezinte o temperatura a corpului in limite normale, in cel mai scurt timp                                                                                                                                                                                                                          
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3.Pacienta sa prezinte TA in limite normale: TA-130/70 mmHg                                    4. Pacienta sa 

nu mai prezinte durere                                                                                     5. Pacienta sa prezinte un 

tranzit intestinal normal fara greturi si varsaturi                      6.Pacienta sa-si diminueze starea de 

anxietate in cel mai scurt timp 

D:  Precizati 4 interventii specifice ( autonome sau delegate ale asistentei medicale(4 puncte) 

Exemple : 

1.Asistenta medicala  administreaza la indicatia medicului, medicatia prescrisa: antialgice, 

antispastice                                                                                                                 2.Asistenta 

medicala recolteaza la indicatia medicului probe biologice: sange si urina pentru examene de 

laborator                                                                                           3.Asistenta medicala supravegheza 

si monitorizeaza functiile vitale ale pacientei: TA, puls, respiratie, temperatura, diureza                                                          

4.Asistenta medicala asigura conditiile de microclimat corespunzator (temperatura, umiditate) pe 

parcursul spitalizarii                                                              5.Asistenta medicala colecteaza 

varsaturile                                                                                6.Asistenta medicala sustine psihic 

pacienta incurajand-o si sustinand-o permanent 

 

Subiectul III   SONDAJUL VEZICAL (20 puncte)                                                                                                                      

2p Definitie Introducerea unui sonde (cateter) prin uretra in vezica urinara realizand astfel 

o comunicare intre interiorul vezicii si mediul extern 

2p Scop Explorator: 

--recoltarea unei probe de urina pt.exam de laborator                      – depistarea 

unor modificari patologice ale uretrei si vezicii  

Terapeutic:                                                                                                   -

evacuarea continutului (cand aceasta nu se face spontan)                -executarea 

unor procedee terapeutice prin sonda   

3p Pregatirea 

materialelor 

a. Materiale de protectie: musama aleza  

b. Materiale nesterile: materiale pt toaleta organelor genitale ,tavita 

renala, bazinet,paravan, recipient pt colectare  

c. Materiale sterile: sonde urinare de diferite dimensiuni (sonda Foley, 

sau Nelaton), comprese sterile, substanta dezinfectanta (oxicianura de 

mercur1/5000, betadina), substanta lubrefianta ( ulei de parafina steril), 

ser fiziologic, seringi de 10-20 ml, doua pense hemostatice,pungi 

colectoare, 1-2 recipiente (eprubete sterile)  

  1p Pregatirea  

psihica  

-Se informeaza pacienta privind derularea procedurii 

-Se obtine colaborarea i consimtamantul pacientei  

3p Pregatirea fizica Se izoleaza patul cu paravan daca sondajul are loc in salon  

Se protejeaza patul cu musama si aleza  

Se aseaza pacienta in decubit dorsal cu coapsele flectate usor si 

indepartate(pozitie ginecologica)  

Se indeparteaza perna si patura  

Se acopera pacienta lasand libera regiunea genitala  

Se aseaza bazinetul si se efectueaza toale organelor genitale externe  

Se indepareaza bazinetul si se aseaza tavita renala intre coapsele pacientei  

3p Executia tehnicii Asistenta medicala se spala pe maini , imbraca manusile sterile  

Evidentiaza meatul urinar  
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Dezinfecteaza orificiul uretral, de sus in jos in directia anusului 

Scoate sonda cu o pensa si o prinde intre degetele mediu si inelar al mainii 

dominante(drepte)  

Lubrefiaza varful sonda cu ulei steril  

Se introduce sonda in uretra  4-5cm,  apoi in functie de scop se continua 

sondajul : pt.urocultura primele picaturi se lasa sa se scurga in tavita renala 

apoi se recolteaza proba de urina propiu zisa in recipiente sterile. Pt. evacuarea 

urinii cum este cazul in globului vezical sonda se conecteaza la punga 

colectoare.  

Extragerea sondei se face dupa pensarea orificiului extern prin acelasi 

miscari, in sens invers.  

1p Ingrijirea 

ulterioara a 

pacientei  

Se efectueaza toaleta regiunii vulvare 

Se imbraca si aseaza comod pacienta in pat  

Se supravegheaza pacienta dupa tehnica  

2p Reorganizarea 

locului de munca  

Sortarea deseurilor conform precautiunilor universale:  

-materialele de unica folosinta se indeparteaza solosind recipientele specifice 

fiecarei categorii(taietoare-intepatoare, infectioase, menajere) 

-materiale de protectie se colecteaza in sac pentru colectarea lenjeriei murdare 

-materialele nesterile si instrumentarul se dezinfecteaza, eventual se trimite la 

sterilizare. 

1p Complicatii 

imediate  

-leziune traumatica a mucoasei uretrale  

-crearea unei cai false prin fortarea sondei  

-infundarea sondei 

1p Complicatii 

tardive  

-infectii urinare datorita introducerii germenilor patogeni prin manevre si 

instrumente nesterile  

1p Notarea in foaia 

de observatie 

In F O se noteaza:  

-tehnica si numele persoanei care a efectuat tehnica  

-cantitatea de urina evacuata (volum, densitate) 

-aspectul macroscopic al urinei  
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TEST DE EVALUARE - Clasa a VII-a  

OPERAŢII CU NUMERE REALE 

prof. Gheorghiţă Sebastian 

Liceul Teoretic ,,Coriolan Brediceanu" Lugoj 

 

SUBIECTUL I. Pe foaia de test  scrieţi numai rezultatele                                               (45 

puncte) 

5p      1. Rezultatul calculului  este ... . 

5p      2. Calculând   obținem …….. 

5p      3. Rezultatul calculului 2582 +−   este egal cu ........... 

5p      4. Media aritmetică a numerelor  şi  este egală cu .... 

5p      5. Calculând ( )233−  obținem …….. 

5p      6. Raționalizând numitorul fracției  
102

5
−  obținem ……… 

5p      7. Soluţiile reale ale ecuaţiei 362 =x  sunt  …….. 

5p      8. Rezultatul calculului  ( ) ( ) 22

77
+−

+  este egal cu .... 

 

5p     9. Media geometrică a numerelor 3=x  si 27=y  este egală cu .... 

SUBIECTUL II. Pe foaia de test  scrieţi rezolvările complete                                          (45 

puncte) 

            1. Calculaţi: 

  a) 27319251472123484 +−+−  

25p       b) ( ) ( ) ( )222

5225322 +−−+−  

  c) 
23

8

24

6

25

18
+−  

20p      2 . Se consideră numerele 
( )

2
627254

242


−−
=x  

      şi 












−+








+=

2

3

7

1
28

7

1

3

1
147y . 

   a) Arătaţi că .4=x  
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  b) Calculaţi media geometrică a numerelor x  şi .y  

 

❖ Din oficiu se acordă 10 puncte. 

❖ Timpul de lucru este de 50 minute. 
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HANDOUT – THE ADJECTIVE (upper-intermediate) 

 

                                                   Amariei-Hondrea Oana, Liceul Teoretic “Miron Costin”, Iași 

 

V. Use the suitable prefixes in order to get the negative of the following adjectives: 

6. direct                                            6. reconcilable 

7. honorable                                    7. honest 

8. mobile                                          8. conformist 

9. perfect                                          9. literate 

10. eligible                                        10. satisfied 

 

VI. Arrange the adjective in the proper order: 

6. A  Turkish, woolen, rectangular, small, blue carpet 

7. A/an thin, silver, medium, oval, Japanese, expensive watch 

8. A bread-like, French, Christmas, round cake 

9. A narrow, German, wooden, brown, short brush 

10. A black-eyed, young, beautiful, Polish, tall woman 

 

VII. Fill in the blanks with a suitable adjective: 

6. as….as rain                              6. as …as gall 

7. as …as silk                              7. as…as the clock 

8. as…as a mouse                        8. as ….as a post 

9. as…as sin                                9. as ….as brass 

10. as…as a lark                          10. as…as a mule 

 

VIII. Choose the correct answer: 

2. The weather is… today than it was two days ago. 

b) bad                   b) badder                c) worst                d) worse 

      2. My friend has recently moved into a… block of flats. 

 a) six-years-olds   b) six-years-old      c) six-year-old     d) six-year-olds 

       3. I was very proud of my uncle who was a/an… 

a) attorney general   b) general attorney   c) attorney-general   d) general-attorney 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1173  
 

       4. This tower is…. building in Moscow. 

a) the highest            b) the most high       c) the higher            d) the highiest 

      5. My luggage is... than yours. 

a) heaviest              b) more heavier       c) heavyier        d) heavier 

    6. Mary wants to lose some weight, so she should avoid eating…foods. 

a) spicy                   b) greasy                 c) starchy          d) fatty 

     7. The more we study, … we become. 

a) wise                    b) more wiser          c) the wiser             d) the most wise 

     8. I explained to him … exercises to do. 

a) which                   b) what                   c)   how              d) whom 

     9. She has hardly … money. 

a) some                     b) no                      c) any                  d) much 

   10. I need some … information if you want me to help you. 

a) farther                  b) far                      c) much              d) further 

 

V.  Match the colour idioms in column A with the appropriate explanations in column B: 

                             A                                                                          B 

1. green with envy a. born into a rich family 

2. born with a silver spoon in one’s mouth         b. to be sad or depressed 

3. to be in the black c. to be in good health 

4. turn the air blue                                             d. to swear/use a lot of rude words 

5. bleed somebody white                                   e. very jealous 

6. be a grey eminence f. unexpectedly 

7. out of the blue                                        g. to have money in your bank account 

8. to be in the pink 

 

h. to be somebody who is very influential but 

remains in the background 
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9. to have the blues i. to take away all somebody’s money 

10.to show the white feather j. to show signs of cowardice 

 

VII. Choose the right adjective from the pair: 

6. classic-classical  

Helen loves wearing … dresses. 

Tom likes both … and modern music. 

7. economic-economical 

The manager was commenting on the…policy of the company. 

Father likes hybrid cars since they are very… . 

8. historic-historical 

Stephen the Great is an important…figure. 

The pottery found there was of … significance. 

9. technical-technological 

… changes are going to put jobs at risk. 

While working in that factory, I had to cope with a few … problems. 

10. elder-older 

Her …brother is two years older than her. 

Doris should involve her … children in these activities. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Pof. înv. primar Buzduga Alina-Maria 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

Clasa a III-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiectul: Scrierea funcţională cu scop practic, informativ. Copieri, transcrieri, dictări, felicitarea, 

cartea poştală. *Invitaţia 

 

I. Înțelegerea textului         

 

Citește textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele propuse: *  

În zori, sună deșteptătorul. Dan sare din pat și iese în prag. 

- Bună dimineața, Dănuț! Ce s-a întâmplat de te-ai trezit cu 

noaptea-n cap? se miră mama. 

- Bună dimineața! răspunde Dănuț cu ochii aproape închiși. Eu, 

de azi înainte, vreau să fiu om harnic! 

- Bravo! Acum du-te și te spală! 

- Nu, nu mă spăl! O să-mi sperii somnul, iar eu vreau să mai dorm. 

Aștept doar sărăsară soarele. Bunelul spune mereu că omul harnic 

trebuie să fie în picioare când răsare soarele… 

Mai bine fă ce spui, decât să spui ce faci! 

 

1. Dictare * 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

  

2. Răspunde la întrebări: 

a) Când s-a trezit Dănuț? 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) De ce băiatul nu a vrut să se spele? 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) Ce l-a învățat bunelul pe nepot? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Explică enunțul de la finalul textului: „Mai bine fă ce spui, decât să spui ce faci!” 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………..……… 

4. Scrie un titlu potrivit textului: 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

II. Elemente de construcție a comunicării        

 

1. Transcrie enunțurile care arată: 

a) Planul lui Dănuț 

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

b) Cuvintele mamei 

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

c) Sfatul bunicului 

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

  

2. Scrie cuvinte cu sens asemănător: 

mirat –  ………………….……………  harnic –…………………………..………… 

vrea - ……………….…………….… cu noaptea-n cap -  ………………………… 

  

3. Scrie cuvinte cu sens opus: 

răsare - ………………………………..     spune - ………………………………… 

harnic -  ………………………………      închiși - …………………..…………… 

  

4. Realizează comparații: 

harnic ca o ………………………………………………… 

luminos ca un …………………………….……………….. 

grijuliu precum ……………………………………………. 

  

5. Alcătuiește enunţuri în care cuvintele subliniate din text să aibă alte sensuri: 

  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Scrierea imaginativă           

 

1. Redactează o felicitare adresată lui Dănuț pentru performanțele lui școlare ulterioare: 

 

  

2. Alin este în tabără la munte. El a scris o carte poștală părinților săi, dar a strecurat câteva 

greșeli. Transcrie corect conținutul aceteia, pe spațiile de mai jos: 

  

Vălenii de munte, 4. 07. 2021  

Dragii mei! 

Tabăra e ecscelentă, munți ne salută în fiecare dimineață  iar cabanele noastre sânt 

amenajate ca întrun sătuc al piticilor. Vizităm împrezurimile, facem drumeții și ne înprietenim.  

îmi ieste dor de voi. 

       Alin 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Destinatar_________________________ 

__________________________________ 

Strada_____________________________ 

Nr._______Bloc_______Scara_________ 

Etaj________ Ap.______ 

Oraşul______________ Judeţul__________ 
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3. Este ziua ta. Invită-ţi prietenul la petrecere, completând invitaţia de mai jos: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

*Textul  de la exercițiul 1va fi acoperit în prealabil cu un eșantion și descoperit după momentul 

dictării. Dictarea va fi: „ În zori ……….… om harnic!” 
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 Fișă de lucru 

Clasa a XI-a (liceu și șam) 

Prof. Ciubotaru Rodica 

 Colegiul de Industrie Alimentară  

„Elena Doamna”, Galați 

I.  Citește aprecierea pe care i-o făcuse Titu Maiorescu lui M. Eminescu încă din 1872 în 

studiul sau Directia nouă în poezia și proza română: 

 Cu totul osebit în felul sau, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze 

cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, pănă acum așa de puțin format, încât ne vine greu 

să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului, este domnul Mihai 

Eminescu. De la domnia sa cunoaștem mai multe poezii publicate în Convorbiri literare, care toate 

au particularitățile prezentate mai sus, însă au și farmecul limbajului (semnul celor aleși), o concepție 

înaltă și pe lângă aceste (lucru rar între ai noștri) iubirea și ințelegerea artei antice.  

și  

 concluziile lui Titu Maiorescu concretizate în studiul Eminescu și poeziile lui - 1889: Acesta a fost 

Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate omenește prevedea, literatura poetică română va 

începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și sub forma limbei naționale, care și-a găsit în 

poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată 

dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării românești. 

Redactează răspunsuri la următoarele cerințe: 

1. Identifică trăsături ale creației eminesciene pornind de la primul fragment.  10 puncte                                      

2. Ce trăsături ale personalității eminesciene sunt surprinse de criticul literar? 10 puncte 

3. Compară primul text cu cel de-al doilea. S-au schimbat aprecierile lui Maiorescu ? Argumentează 

răspunsul.                                                                                10 puncte 

4. Menționează cel puțin câte o afirmație din fiecare fragment, care ți se pare ilustrativă pentru 

personalitatea eminesciană. Motivează alegerea.                                10 puncte 

5. Poți numi un alt critic literar interesat de opera eminesciană?                       10 puncte 
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II. (Re)citește textul următor: 

Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, 

Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare! 

Şi din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate; 

Amorţită li-i durerea, le simţim ca-n vis pe toate, 

Căci în propria-ne lume ea deschide poarta-ntrării 

Şi ridică mii de umbre după stinsul lumânării... 

Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, 

Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! 

Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 

Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate, 

Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii 

Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii!         

(  M. Eminescu - Scrisoarea I) 

Pornind de la textul reprodus, redactează răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerințe: 

1. Selectează, din text, patru termeni din câmpul semantic al spațiului terestru.     5 puncte      

2. Identifică două  motive literare romntice, care se regăsesc în fragmentul dat.    5 puncte 

3. Menționează două sensuri poetice ale imaginii lunii, în textul selectat.            10 puncte 

4. Explică rolul stilistic al utilizării punctelor de suspensie și a semnelor exclamării, în textul dat.                                                                                                                

10 puncte                                             

5. Comentează în 60-100 de cuvinte textul de mai sus, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și 

mijloacele artistice.                                                                       10 puncte 

 

 

NB. Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se vor acorda 10 puncte din oficiu. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1181  
 

FIȘĂ DE LUCRU- N. Stănescu 

cl.a XII-a 

                                          prof. Ciubotaru Rodica, Colegiul de Industrie Alimentară  

„Elena Doamna”, Galați 

 

I. Citește textul următor: 

După opinia mea, în societatea contemporană rolul literaturi este la fel de important ca și rolul 

științei. Literatura ( și aici am în vedere numai literatura majoră, valoroasă) reprezintă specificitatea 

umană în cel mai înalt grad, impulsionează sensibilitatea și educă prin forța exemplului particular 

latura generală de noblețe și de sublim a sentimentelor ca act de conștiință(...) 

Atâta timp cât oamenii vor comunica prin vorbire, va exista și literatură. 

Cu cât mijloacele tehnice de comunicare se vor perfecționa ( tiparul, radioul, cinematografia, 

televiziunea), șansele de circulație ale literaturii sunt sporite. Literatura, în esența ei, nu ține neapărat 

de cuvântul scris. 

(Nichita Stănescu, Rolul literaturii, în vol. Amintiri din prezent) 

Redactează răspunsuri pentru următoarele cerințe, pe baza textului reprodus mai sus: 

a. Numește tema fragmentului citat.                                                                                    5 puncte 

b. Prezintă două dintre calitățile stilului identificat în fragmentul dat.                              10 puncte 

c. Exprimă-ți opinia despre valabilitatea afirmației: Atâta timp cât oamenii vor comunica prin 

vorbire, va exista și literatură.                                                                                           20 puncte 

 

II. Citește cu atenție textul următor: 

O, voi, ficțiuni, 

dulce lemn de tei. 

... Deseori răsfoiam cartea neliniștit 

să văd dacă se termină bine. 

Teiul m-a iubit 

și pe mine. 

Pe vița tâmplei port 
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umbra frunzei lui. 

Treceam așa, vindecând uscăciuni 

cu ierburile câmpului. 

 

Bucuros de minuni 

surâdeam pentru doi, pentru trei, 

pentru toți semenii mei. 

O, voi ficțiuni, 

dulce lemn de tei.  

                               (Nichita Stănescu- Cântec/Ficțiunile adolescenței) 

Redactează răspunsuri pentru următoarele cerințe, pe baza textului reprodus mai sus: 

1. Scrie două sinonime pentru substantivul ficțiuni.                                                                5 puncte                                                       

2. Explică absența verbului din primele două versuri.                                                             5 puncte 

3. Identifică cel puțin două mărci ale eului liric în textul dat                                                  5 puncte 

4. Stabilește o posibilă relație între ficțiuni și tei.                                                                  10 puncte 

5. Precizează perioada vârstei eului poetic în text.                             5 puncte 

6. Explică metafora vița tâmplei.                                                                                             5 puncte 

7. Stabilește valoarea expresivă a reluării primelor două versuri în finalul poeziei.             10 puncte 

8. Comentează în 60-100 de cuvinte textul de mai sus, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și 

mijloacele artistice.                                                                                                         20 puncte 

Notă: 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. 
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Testare inițială 

Clasa a XII-a 

                                     Prof. Ciubotaru Rodica, Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, 

Galați 

 

SUBIECTUL I                                                                                                     (60 de puncte) 

 

Citeşte următorul fragment:  

 

 Am avut întotdeauna o fascinație pentru citit și pentru scris. 

Nimeni din familia mea nu-și amintește cine și când m-a învățat literele. În orice caz, când eram în 

clasa întâi, le știam deja. Îmi place să cred că le-am deprins spontan, de la sine. Pe la cinci-șase ani, 

citeam orice „text”care-mi cădea sub ochi: afișe, reclame, titluri, fluturași electorali(în 1946), lozinci 

etc. Nu neapărat ziare sau cărți, la vârsta aceea. Cititul a început a fi, probabil, un exercițiu de 

silabisire menit a mă face să ghicesc cuvintele scrise. Un joc. Cred că asta mă și amuza și mă 

determina să continuu. Nu m-am plictisit niciodată să citesc. Fără scop precis, uneori, și fără 

întrerupere. Și astăzi citesc în autobuz ori în tren, iar dacă n-am ce, mă uit pe fereastră și citesc 

inscripțiile de pe stâlpi sau de pe case. O treime din viață mi-am petrecut-o citind, altă treime, dormind 

și ultima, ocupându-mă de toate celelalte lucruri cotidiene.(...) 

 Ca și cititul, scrisul trăiește din diferență. Nu citim toți aceeași carte, nu scriem toți aceeași 

carte. Nici măcar nu citim, nu scriem de fiecare dată aceeași carte. Cititul și scrisul sunt un act pur 

individual, ca o amprentă. Ne prelungim în ele ființa cea mai originală sau, poate, acea parte din 

ființa noastră care este unică și irepetabilă. Spune-mi ce citești, ce scrii, ca să-ți spun cine ești. 

(N. Manolescu, articolul Spune-mi ce citești, ce scrii, ca să-ți spun cine ești, Dilema, Nr.385, 30 iunie 

- 6 iulie 2000) 

A. Scrie, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței ca o amprentă.        8 puncte 

2. La ce vârstă începe criticul N. Manolescu să citească?       8 puncte 

3. Cine l-a învățat pe copilul N. Manolescu literele?        8 puncte 

4. Identifică în text două argumente prin care autorul își susține afirmația  inițială.   

8 puncte 

5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, ultimul paragraf al textului.        8 puncte 
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă ceea ce citești te 

definește ca persoană, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din articolul publicat de 

N. Manolescu, cât și la experiența personală sau culturală.  

                                                                                                                         20 puncte  

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;                                                                                          

14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de  

ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, încadrarea în numărul minim de cuvinte. 

            6 puncte  

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.  

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                30 de puncte   

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei nuvele 

studiate.  

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un 

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate;  

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru nuvela 

studiată (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, 

instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).  

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.  

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).  

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, 

încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; 

utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, 

lizibilitatea – 1 punct).  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 200 de cuvinte 

şi să dezvolte subiectul propus. 
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Notă: 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.  
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Fiche de travail 

Ve, l2, niveau a.1 

 

Prof. Oana Bold 

Școala Generală « G.E.Palade » Buzău 

 

 

 

 

1. Donne le synonyme de ces mots. 

 

• maman = ma ………………..  

• papi = mon …………………. 

• papa = mon ………………… 

• tonton = mon ……………… 

 

2. Trouve le féminin de ces mots. 

 

le père = ………………….…….             le fils =  ………………………….. 

le grand-père = ……………..…..   le cousin = ………..………………. 

l’oncle = …………..……………….                  le frère = ………………………..  

    

3. Qui sont-ils ? 

 

Le frere de ma mere est :…     ma grand-pere   

La fille de mon oncle est :…     ma mere 

Le père de mon père est :…     ma soeur 

La femme de mon père est :…    mon oncle 

La fille de ma mere est :…     mon cousin 

Le fils de ma tante est :…     ma cousine 

 

 

4. Mets les lettres dans le bon ordre. Fais une petite phrase.  

 

 

TNTEA 

FMILLEA 
REFRÈ 

NCLOE 
ÈPER 

CSUONEI 
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Test évaluation finale 

VIe , L2, niveau A.1 

 

Prof. Oana Bold 

Școala Generală « G.E.Palade » Buzău 

 

Lis attentivement le texte: 

 

- Allô … Ah! Salut Jean-Luc …Oui, c'est moi, Henri … Je te dérange? Dis-moi, je te prie, ce 

que nous avons à faire en mathématique … j'ai oublié de noter le dernier problème, tu l'as noté, toi? 

[…] Parfait, dicte-le moi, veux-tu? […] Ouf! C'est long et compliqué! Peux tu m'expliquer ce que je 

dois faire? […] Ça va, merci, j'ai compris … Et en français? Tu ne sais pas? […] Ah! tu n'as pas le 

temps? Tant pis, je vais téléphoner à Michel! Merci quand même! […]                                                                                                     

(Ne raccrochez pas!, Unité 6) 

 

 

1. Trouve la bonne réponse: (2 p) 

Henri appelle Jean-Luc pour savoir:                                a. si ses amis vont au gymnase pour                                                                

l'entraînement de handball; 

                                                                                          b. quel film passe à la télé ce soir; 

                                                                                          c. ce qu'il a à faire en mathématique. 

 

Jean- Luc ne peut pas dire à Henri ce                               a. ne veut pas; 

qu'ils ont à faire en français parce qu'il:                           b. n'a pas le temps; 

                                                                                          c. ne sait pas. 

 

 

2. Choisit la bonne definition: (2 p) 

- décrocher                           a. couper la communication; 

                                             b. soulever le récepteur. 

 

- raccrocher                          a. couper la communication; 

                                             b. soulver le récepteur . 

                          

3. Complète par "s" ou "x": (1 p) 

- J'adore les jeu… vidéo 

- Elle a les yeu… verts. 

- Maman me fait toujours des cadeau… . 

- Mes ami… vont au gymnase pour l'entraînement de handball. 

- Maman adore les fleur… . 

 

 

4. Transforme selon le modèle: (3 p) 

Modèle:              Il ne sait pas ce qu'il a à faire en mathématique. 
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                                      - Est-ce qu'il sait ce qu'il a à faire en mathématique? 

                                      - Oui, il sait ce qu'il a à faire en mathématique. 

                                      - Non, il ne sait pas ce qu'il a à faire en mathématique. 

a. Ils voient bien au tableau noir. 

b. Tu sais ce que nous avons à faire en français.  

c. Vous voyez le film chez Michel.     

 

 

                                                               Bonne chance!!! 
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Barem de corectare 

 

 

1. 2p – (2 x 1p): 

Henri appelle Jean-Luc pour savoir                                        c. ce qu'il a à faire en mathématique. 

Jean- Luc ne peut pas dire à Henri ce  qu'ils ont à faire en français parce qu'il  b. n'a pas le temps. 

 

 

2. 2p – (2 x 1p): 

- décrocher                                              b. soulever le récepteur. 

 - raccrocher                                            a. couper la communication; 

 

 

3. 1p – (5 x 0,2): 

Jeux, yeux, cadeaux, amis, fleurs 

 

 

 

4. 3,2 p – (9 x 0,35p). 

                0,35p x 9       0,35p – utilizarea corectă a persoanei în formularea răspunsurilor; 

                           0,35p – forma negativa (utilizarea corectă a strusturilor negatiei); 

                           0,35p – forma afirmativă şi forma interogativă. 

 

 

 

 

 

 Ortografie şi punctuaţie – 0,8p  - ortografierea corectă a cuvintelor învăţate – 0,4p 

                                                       - lizibilitate - 0,4p 

 

 

 

 Se acordă 1p din oficiu 
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 Lucrare scrisa la limba română  pe semestrul al II-lea 

 

                                                                                            Prof. Geanina Mariana Honceriu 

                                                                                             Liceul Teoretic ″Miron Costin″Iași 

Subiectul  I (50 puncte) 

 

1) Se dă următorul text: 

,,MANOLE: Tu chiar nu vrei să te măriţi cu mine? 

CLAUDIA: Rolul de soră de caritate îl pot îndeplini şi fără să trec pe la starea civilă. Dacă-l mai pot 

îndeplini. 

MANOLE: Dar îmi eşti dragă. 

CLAUDIA: Stiu. Însă îţi sunt de douăzeci de ani. Aşa că, ce rost mai are să schimbăm ceva, formal? 

MANOLE (furios): Ascultă, tu îmi joci aici un rol, te crezi pe scenă. Cu voi, actorii, nu ştii niciodată 

pe ce lume te afli. Ce te-a apucat? 

CLAUDIA (râzând): S-ar putea să joc, Man. Prea sunt emoţionată, ca să fie adevărat. Şi, la urma urmei, 

n-am dreptul să-mi scriu şi eu, o dată rolul? (Cu intensă pasiune strângându-i capul la piept.) Ah, ce 

mult, ce mult te-am iubit, omule... 

MANOLE: Şi eu, Claudia. 

CLAUDIA: Tu n-ai iubit cu adevărat niciodată. Şi pe nimeni. În afară de sculptura ta. Restul a fost 

surplus de bogăţie. Risipă. Chef. 

MANOLE:Nu-i adevărat. Te-am iubit. 

CLAUDIA (punându-şi mâna pe gură): Vrei să te ajut să vezi limpede în tine? 

MANOLE (după o clipă): Spune. 

CLAUDIA: În primul rând, eşti de un egoism monstruos, rapace şi fără scrupule în tot ceea ce nu e 

arta ta. 

MANOLE: Dar arta mea concentrează tocmai ceea ce e mai bun în mine. Cu ce-ai vrea s-o hrănesc, 

dacă m-aş risipi? 

CLAUDIA: Ştiu, Man, nu e nevoie să te aperi. Eu te-am iubit în ciuda egoismului ăstuia, şi poate şi 

pentru el. (Glumeţ) M-a impresionat. E atât de monumental... (Cald) Ştiam că se răscumpără înmiit, 

undeva. Dar lasă-mă să-mi continui demonstraţia. 

MANOLE: Ascult. 

CLAUDIA: Aşa încât ceea ce numeşti tu dragoste a fost, în viaţa ta, doar pinten pentru imaginaţie şi 

senzualitate, nu sens de existenţă şi împlinire. Am ştiut asta şi am acceptat.” 

                        (Horia Lovinescu – Moartea unui artist) 
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Cerinţe: 

 

1. Precizează tema discuţiei dintre cele două personaje în fragmentul dat.    6 puncte 

2. Indică două structuri caracteristice adresării directe/stilului direct.            4 puncte 

3. Explică semnificaţia unei figuri de stil, prezentă în replica: În primul rând, eşti de un 

egoism monstruos, rapace şi fără scrupule în tot ceea ce nu e arta ta. 

                                                                                                                   10 puncte 

4. Precizează rolul indicaţiilor scenice în textul suport.                                10 puncte 

5. Interpreteză, în 6-10 rânduri, următoarea secvenţă:...ce numeşti tu dragoste a fost,  

în viaţa ta, doar pinten pentru imaginatie şi senzualitate, nu sens de există. 10 puncte 

6. Menţionează două trăsături ale genului literar în care se încadrează fragmentul.  

                                                                                                                   10 puncte 

 

Subiectul al II-lea (40 puncte) 

 

Scrie un text de tip argumentativ, de 15-30 rânduri, despre superstiţie, pornind de la ideea exprimată 

în urătoarea afirmaţie; ,,O curiozitate a conştiinţei moderne e şi încrederea superstiţioasă a multora în 

efectul protector al unor obiecte alese, adevărate talismanuri, presupuse a depozita energii benefice: 

căţeluşul de pluş din maşină, un anumit stilou care poartă noroc la teze, o eşarfă care te fereşte de rele 

etc.”                           (Andrei Pleşu – Despre îngeri) 
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FIŞĂ DE LUCRU 

(Probleme care se rezolvă prin operația de împărțire) 

matematică, clasa a III-a 

 

 prof. înv. primar Năstase Ana-Maria, Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, județ 

Bacău 

 

 

1. Mircea a cules 56 de castane. După ce şi-a oprit 29 a împărţit castanele rămase la cei trei colegi 

ai lui. Câte castane a primit fiecare coleg? 

 

 

 

 

2. Se consideră 

exercițiul 5 x 4 : 2 + 8 – 2. Așezați paranteze pentru a obține rezultatele:     a) 0;         b) 40;         

c) 16;        d) 48.  

 

 

 

 

3. Suma dintre produsul si câtul numerelor 18 și 9 este cu 25 mai mare decât numarul ”x”. Aflați-l 

pe ”x”. 

 

 

 

 

4. La o scufundare, rața sălbatică poate rezista sub apă 240 de secunde. Câte scufundări trebuie să 

facă o rață sălbatica pentru a căuta hrană sub apă 20 de minute? 
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5. Care este câtul dintre predecesorul celui mai mare număr par mai mic decât 90 şi 

succesorul celui mai mic număr par mai mare decât 1 ? 

 

6. Care este 

rezultatul 

calculului 

b00:b +aa : a -c0c : c ? 

 

 

 

7. La câtul numerelor 63 

și 3, adaugă diferenţa dintre dublul triplului lui 3 și treimea jumătăţii lui 18. Cât este rezultatul 

dublat? 

 

 

 

8. La o școală s-au adus 100 de caiete. La fiecare 20 de caiete erau 9 de dictando, 4 de biologie și 7 

de matematică. Câte caiete de fiecare fel sunt? 

 

 

 

9. Din 27 de litri de 

lapte se obţin 3 kg de smântână, iar din 20 de kg de smântână se obţin 10 kg de unt.  

Câţi litri de lapte sunt necesari pentru a obţine 90 kg de unt? 
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10. În vacanță, 5 băieți și 4 fete au cules împreună 195 kg cireșe. Află ce cantitate de cireșe a cules 

un băiat, știind că două fete au cules împreună 60 kg de cireșe. 
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FIȘĂ  DE  LUCRU 
la Formarea abilităților de comunicare pentru elevii cu CES  

 

Profesor Mihai Delia 

Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu„ Slobozia, Ialomița 
 
 

1. Spune ce  personaje vezi  și din ce poveste fac  parte ! 
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2. Spune ce obiecte vezi în imagini ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile și trasează tot atâtea liniuțe  

câte silabe are cuvântul  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Scrie litera cu care începe fiecare cuvânt sugerat de imagine. 
 

 
 
 
 
 
 
                  .........                                      ........                            ......                                ......                        ....... 
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5. Completeazã propoziţiile folosind cuvintele din paranteze ! 

Andrei ................................................ 

Cenuşãreasa era o fatã ..................................... 

.............................................. este cel mai cãlduros anotimp. 

Eu mãnânc .............................. dulci. 

                                                             (mere, scrie, harnicã, vara) 
 
  
 
 

6. Alege faţa  care  te reprezintã !  
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JOCUL SILABELOR 

Profesor Mihai Delia 

Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu„ Slobozia, Ialomița 
Scrie silabele după codul simbolurilor și o să descoperi cuvinte noi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA SA ȘI 

NĂ LA AL 

BI CA TĂ 
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JOCUL SILABELOR- Soluții 

Scrie silabele după codul simbolurilor și o să descoperi cuvinte noi ! 
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TIPURI DE FORȚE: GREUTATEA, FORȚA ELASTICĂ 

FIȘĂ DE LUCRU – Clasa a VI-a 

Prof. Antici Adina – Ionela 

Liceul Teoretic ”Miron Costin”, Iași 

 

Se consideră accelerația gravitațională g = 10 N/kg. 

1. O sferă metalică cu volumul exterior V=160 cm3 prezintă regiuni fără substanță al căror volum 

reprezintă un sfert din volumul sferei. Știind că sfera este din fier (ρfier = 7800 kg/m3), să se 

afle greutatea ei. 

2. Un vas plin cu lichid cântărește 86,4 kg, ceea ce reprezintă de 6 ori masa vasului gol. Știind 

volumul interior al vasului, V=0,09 kl, să se calculeze:  

a) densitatea lichidului; 

b) greutatea lichidului. 

3. Un corp cu greutatea G=22 N conține fontă și lemn în raport de mase 10:1. Să se afle: 

a) cu cât este mai mare masa de fontă decât cea de lemn; 

b) raportul dintre volumul fontei și cel al lemnului. 

Se cunosc: ρfontă = 7000 kg/m3 și ρlemn = 500 kg/m3. 

4. Două plăci paralelipipedice au aceleași dimensiuni: lungimea L=10 cm, lățimea l=5 cm și 

înălțimea h=2 cm. Împreună, plăcile au greutatea G=16 N. Știind că una dintre ele este din fier 

(ρfier = 7800 kg/m3), să se afle: 

a) masa fiecărei plăci; 

b) densitatea celeilalte plăci. 

5. Un vas gol cântărește m1=250 g, iar plin cu apă m2=300 g. În el, plin, se introduce un corp solid 

cu masa m3=4 g. Ca urmare, curge o parte din masa aflată în vas. Cântărind din nou vasul, se 

obține m4=302 g. Să se afle: 

a) densitatea corpului; 

b) greutatea apei rămase în vas după introducerea corpului solid. 

Se cunoaște  ρapă = 1000 kg/m3. 

6. Să se afle alungirea resortului de constantă elastică k=250 N/m, atunci când de acesta este 

suspendat un cilindru cu aria bazei S=12,5 cm2, înălțimea h=2 cm și densitatea ρ =

11300 kg/m3. 
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7. Cu cât se  modifică alungirea unui resort de constantă elastică k=510 N/m dacă se înlocuiește 

cubul din aluminiu suspendat de resort cu unul din fier, de același volum V=0,001 m3? Se 

cunosc: ρaluminiu = 2700 kg/m3 și ρfier = 7800 kg/m3. 

 

8. De capetele unui resort vertical sunt prinse corpurile 1 și 2, de mase m1=2 kg, respectiv m2=3 

kg. Când sistemul (resort și corpuri) este suspendat la capătul la care este prins corpul 1, 

lungimea lui este l1=10 cm; când sistemul este așezat cu celălalt capăt pe un suport, lungimea 

resortului devine l2=4 cm. Să se afle lungimea resortului nedeformat și constanta elastică a 

resortului. 

9. În tabelul următor sunt date valorile forței deformatoare ce acționează în lungul unui resort și 

valorile alungirilor corespunzătoare.  

 

F(N)  0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

∆l (mm) 0 5 12 18 24 30 36 42,5 49 

 

Se cere: 

a) să se traseze graficul legii deformărilor elastice; 

b) să se calculeze constanta elastică a resortului; 

c) să se afle valoarea forței deformatoare care produce o micșorare a lungimii resortului 

nedeformat cu 3,5 cm. 

10. În figură este dată reprezentarea grafică a legii deformărilor elastice pentru un resort. Să se afle:  

a) constanta elastică a resortului; 

b) alungirea resortului când asupra lui acționează forța deformatoare F=45 N; 

c) pentru ce valoare a forței deformatoare alungirea este ∆l2 = 7,5 cm; 

d) cu cât trebuie să se modifice forța deformatoare pentru ca alungirea să crească de la ∆l3 =

3 cm la ∆l4 = 4,5 cm; 

e) forța deformatoare având valoarea F5=24 N, de câte ori se modifică alungirea dacă forța 

deformatoare crește cu 25%? 
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Test, clasa a VII-a               

                                                             Ecuații și sisteme de ecuații 

                                                                                                                  Prof. Predoi Cătălin 

                                                                                             Școala Gimnazială Elena Văcărescu 

 

1. Alegeți din următoarele enunțuri pe cele care se pot rezolva cu ajutorul ecuațiilor sau sistemelor de 

ecuații: 

a) Suma a 2 numere este 100. Al doilea este de 3 ori mai mare decât primul. Aflați numerele. 

b) Găsiți cel mai mic număr par de 3 cifre distincte. 

c) Un caiet și două penare costă împreună 8 lei, iar două caiete și un penar costă împreună 7 lei. Cât 

costă fiecare? 

d) Determinați numerele de forma 23𝑎̅̅ ̅̅ ̅ ⋮ 5. 

 

2. Verificați care din următoarele numere 2, 3, 4 este soluție pentru ecuația 3x – 8 = 4. 

 

3. Verificați dacă perechea (2; -1) este soluție pentru sistemele: 

a) {
3𝑥 + 2𝑦 = 4

2𝑥 − 2𝑦 = 16
 b) {

2𝑥 − 2𝑦 = 6
3𝑥 + 2𝑦 = 4

 

 

4. Rezolvați: 

a) 7(x – 1) + 2 = – 19  b) Verificați dacă x = – 2 este soluție a ecuației de la pct .a 

 

5. Rezolvați: 

a) {
4𝑥 − 2𝑦 = −2
3𝑥 + 6𝑦 = 6

 b) {
−𝑥√2 + 𝑦√3 = 1

2√2𝑥 − √3𝑦 = 1
 

 

6. 

a) Determinați două numere naturale care au suma egală cu 287, iar unul dintre numere este cu 12 mai 

mare decât un sfert din celălalt număr. 

 

b) În drum spre Mica Girafă aflată în vacanță în Tenerife, Girafa Gospodină are de parcurs un traseu 

în 4 zile. Ea merge în prima zi 30% din traseu și încă 8km, a doua zi 20% din rest și încă 12 km și a 

treia zi 
3

5
 din noul rest și încă 6 km. Știind că în a patra zi mai are de parcurs distanța de 130 km, să se 

afle lungimea traseului. 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 45 minute 

Punctaj. 1 (15p); 2 (15p); 3 (15p); 4 (15p); 5 (15p); 6 (15p): Total 90p. Oficiu 10p. 
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Barem de evaluare și notare: 

 

1 a) Da 

b) Nu 

c) Da 

d) Nu 

toate 4 corecte 

3p 

3p 

3p 

3p 

3p 

2 x=2 nu este soluție 

x=3 nu este soluție 

x=4 este soluție 

5p 

5p 

5p 

3.a) Înlocuire corectă x și y în prima ecuație.  

Calcul. (2, -1) este soluție pentru prima ecuație 

Înlocuire corectă x și y în a doua ecuație.  

Calcul. (2, -1) nu este soluție pentru a doua ecuație 

Concluzie: (2, -1) nu este soluție pentru sistem 

1p 

2p 

1p 

2p 

1p 

3.b) Înlocuire corectă x și y în prima ecuație.  

Calcul. (2, -1) este soluție pentru prima ecuație 

Înlocuire corectă x și y în a doua ecuație.  

Calcul. (2, -1) este soluție pentru a doua ecuație 

Concluzie: (2, -1) este soluție pentru sistem 

1p 

2p 

1p 

2p 

2p 

4.a) 7x – 5 = – 19 

7x = – 14 

x = – 2 (orice alți pași corecți, se punctează corespunzător)  

3p 

3p 

3p 

4.b) 7(– 2 – 1) + 2 = – 19   

– 21 +2 = – 19 

– 19 = – 19 (orice alți pași corecți, se punctează corespunzător) 

2p 

2p 

2p 

5.a) 12x – 6y = – 6  

15x = 0 

x = 0 

– 2y = – 2 

y = 1 

2p 

2p 

2p 

2p 

2p 

5.b) −2𝑥√2 + 2𝑦√3 = 2 

𝑦√3 = 3 

𝑦 = √3 

−𝑥√2 + 3 = 1 

𝑥 = √2 

1p 

1p 

1p 

1p 

1p 

6.a) Scrierea primei ecuații 

Scrierea celei de a doua ecuații 

Scrierea sistemului 

Determinarea primei soluții 

Determinarea celei de a doua soluții 

2p 

2p 

2p 

2p 

2p 

6.b) Scrierea primei ecuații 1p 
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Scrierea celei de a doua ecuații 

Scrierea sistemului 

Determinarea primei soluții 

Determinarea celei de a doua soluții  

1p 

1p 

1p 

1p 

 

 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII – TEST SUMATIV, CLASA A VII-a 

Ecuații și sisteme de ecuații 

 

Competențe de 

evaluat 

 

Conținuturi 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 TOTAL 

• 

Transformarea 

unei egalități 

într-o egalitate 

echivalentă; 

identități 

  4b (5p)    5 

• Ecuații de 

forma ax + b = 

0, unde a, 

b∈ℝ; mulțimea 

soluțiilor unei 

ecuații; ecuații 

echivalente 

 2 (15p)  4a (10p)   25 

• Sisteme de 

două ecuații 

liniare cu două 

necunoscute; 

rezolvare prin 

metoda 

substituției 

şi/sau prin 

metoda 

reducerii 

1 (15p)   3 (15p) 5 (15p)  45 

• Probleme 

care se rezolvă 

cu ajutorul 

ecuațiilor sau a 

sistemelor de 

ecuații liniare 

     6 (15p) 15 
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TOTAL 15 15 5p 25 15 15 90p 

 

1.2. Identificarea unei situații date rezolvabile prin ecuații sau sisteme de ecuații liniare 

2.2. Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale pentru verificarea soluțiilor unor ecuații sau 

sisteme de ecuații liniare 

3.2. Utilizarea transformărilor echivalente în rezolvarea unor ecuații şi sisteme de ecuații 

liniare 

4.2. Redactarea rezolvării ecuațiilor şi sistemelor de ecuații liniare 

5.2. Stabilirea unor metode de rezolvare a ecuațiilor sau a sistemelor de ecuații liniare 

6.2. Transpunerea matematică a unor situații date, utilizând ecuații și/sau sisteme de ecuații 

liniare 
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TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Matematică, clasa a IV-a  

Prof. înv. primar Ionela Măgirescu 

   Șc. Gimnazială ,,Miron Costin" Bacău 

 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 90 minute 

 

Subiectul I                                                                                                                                 50 p 

 

1. Află cu cât este mai mare suma numerelor a și b decât diferența lor, știind că:                   20p 

a = (28 x 5 : 2 x 10) x 5 + [31 x (600 : 5 + 112 : 4) - 38] 

 

 b = 25 x 14 +  10 x (5+10+15+20+ ...... + 65+ 70+ 75)                                                            

 

2.  Scrie toate numerele pare de forma abcdef, mai mari decât 500 000, știind că:                            

20p 

a) cifra sutelor de mii este egală  cu cifra unităților; 

b) b<c cu 1, c<d cu 1, d<e cu 1. 

 

3. Citeste cu atenție, apoi rezolvă:                                                                                          20p 

 

a)  Elevii clasei a IV-a au plantat pe o alee din parcul de lângă  școală, pe o singură parte,            18 

copăcei la distanțe egale unul de altul. Dacă între primul și al patrulea copăcel sunt 12 metri,  află 

distanța dintre primul și ultimul copăcel. 

 b) În intervalul dintre oricare doi copăcei, elevii au plantat  flori: 27 narcise, 15 lalele și 19 zambile. 

Află câte flori s-au plantat între al șaselea și al paisprezecelea copăcel. 

 

                                                                                                          

1. La o fermă, 7 vaci şi 14 oi au consumat într-o zi 182 kg nutreţ, iar 10 vaci şi 7 oi au consumat 

156 kg.  

    Câte kg de nutreț au consumat într-o săptămână 8 vaci  şi 8 oi?   20p 

 

 

 2.  Într-o cutie sunt 607 bile albe, verzi şi negre. Dacă s-ar mai adăuga 7 bile  verzi, acestea ar fi  cu 

39 mai multe decât întreitul  numărului bilelor albe, iar bilele negre  cu 17 mai multe decât jumătate 

din numărul bilelor albe.  

   Câte bile de fiecare fel sunt în cutie?   (Reprezintă grafic problema.)                                        20p 

   

 

 

Subiectul II                                                                                                                                40p 
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Rezolvări și barem de corectare  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I                                                                                                                                 50 p 

 

1.  Cu cât este mai mare suma numerelor a și b decât diferența lor, știind că:                       20p 

 

a = (28 x 5 : 2 x 10) x 5 + [31 x (600 : 5 + 112 : 4) - 38] 

a= 3500+4550= 8050 6 puncte 

 b = 25 x 14 +  10 x (5+10+15+20+ ...... + 65+ 70+ 75)      

b=  350+ 10 x 5 x (1+2+3+....+ 13+14+15)    

b= 350 + 50 x 120= 350+ 6000=6350         6 puncte 

a+b= 8050+6350= 14 400 (suma)    3 puncte 

a-b = 8050-6350=   1700 (diferența)      3 puncte 

Suma >diferența cu 14 400 - 1700= 12 700                                       2 puncte 

              

2. Scrie toate numerele pare de forma abcdef, mai mari decât 500 000,  știind că: 10p 

a) cifra sutelor de mii este egală  cu cifra unităților; 

b) b<c cu 1, c<d cu 1, d<e cu 1. 

 

 

R:  601236; 612346; 623456; 634566, 645676; 656786; 667896; 5 puncte 

      801238; 812348, 823458; 834568; 845678, 856788; 867898. 5 puncte 

       

 

3. Citeste cu atenție, apoi rezolvă:                                                                                          20p 

 

a)  Elevii clasei a IV-a au plantat pe o alee din parcul de lângă  școală, pe o singură parte, 18 copăcei 

la distanțe egale unul de altul. Dacă între primul și al patrulea copăcel sunt 12 metri,  află distanța 

dintre primul și ultimul copăcel. 

 b) În intervalul dintre oricare doi copăcei, elevii au plantat flori: 27 narcise, 15 lalele și 19 zambile. 

Află câte flori s-au plantat între al șaselea și al paisprezecelea copăcel. 

      

a) 12 : 3= 4 m (distanța dintre 2 copaci alăturați) 5 puncte 

 

   18 copaci 17 intervale 

   17x 4m= 68 m (distanța dintre primul și ultimul copăcel) 5 puncte 

 

b) 27+15+19= 61 (flori/interval) 5 puncte 

   al șaselea copac al paisprezecelea copac = 8 intervale 1 punct 

   61 x 8 = 488 flori  (între al șaselea și al paisprezecelea copăcel) 4 puncte                                                                                                                               

Subiectul II                                                                                                                                40p 
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2. La o fermă, 7 vaci şi 14 oi au consumat într-o zi 182 kg nutreţ, iar 10 vaci şi 7 oi au consumat 

156 kg.  

    Câte kg de nutreț au consumat într-o săptămână 8 vaci  şi 8 oi?            20p 

 

 

7 vaci ............................................. 14 oi .........................................    182 kg 

10 vaci ............................................. 7 oi ............................................. 156 kg x2 

 

 

20  vaci ............................................. 14 oi .........................................  312kg 

  7 vaci .............................................  14 oi ........................................... 182 kg  

 

13 vaci .............................................../  ................................................. 130 kg 

  o vacă = 10 kg nutreț 5 puncte 

 

10x10= 100 kg ( 10 vaci) 

156- 100= 56 kg ( 7 oi) 

56 : 7=8 kg ( o oaie)                 5 puncte 

 

     8x 10 + 8x 8= 80+64= 144 kg ( 8 vaci și 8 oi, într-o zi)  5 puncte 

 

144 x 7= 1008 kg ( 8 vaci și 8 oi, într-o săptămână) 5 puncte 

 

 

 2.  Într-o cutie sunt 607 bile albe, verzi şi negre. Dacă s-ar mai adăuga 7 bile  verzi, acestea ar fi  cu 

39 mai multe decât întreitul  numărului bilelor albe, iar bilele negre  cu 17 mai multe decât jumătate 

din numărul bilelor albe.  

   Câte bile de fiecare fel sunt în cutie?    (Reprezintă grafic problema!)                                      20p 

   

 

Bile albe   

 

Bile verzi                                                                       +39-7         607           5 puncte 

  

 

Bile negre + 17 

 

 

1) Egalarea părților:  607- 39-17+7= 558 ((9 părți egale)                                                  4 puncte 

2) 558: 9= 62 (o parte/un segment)                                                                                 2,5 puncte 

3) 62x2=124 (bile albe)                                                                                                    2,5 puncte 

4) 62x6 + 32= 404 (bile verzi)                                                                                         2,5 puncte  

5) 62+17= 79 (bile negre)                                                                                               2,5 puncte 
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Verificare: 124+404+79= 607   1 punct 

 

Răspuns:  124 bile albe, 404 bile verzi, 79 bile negre 

 Notă:  Se acceptă orice altă metodă de rezolvare corectă. 
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                                                              Fișă de lucru MEM- CLS.I 

                                                    Adunarea si scăderea în concentrul 0-10 

 
                                                                                                              Prof.înv.primar Matyas Iulia 

                                                                                                                                    Șc.Gimn.Nr.1 Brașov 

 

1.Rezolvă exercițiile: 

 

5 + 2 =                7 – 2 =                          

3 + 6 =                8 – 4 =  

7 + 3 =                9 – 2 = 

1+ 5 =                 5 – 3 = 

 

2.Încercuiește răspunsul corect: 

 

             6 + 3 =  8    7    9                 1 + 8 =    8     9   10 

             2 + 4 =  7    6    9                 3 + 7 =  10     9     8 

             5 + 3 =  6    7    8                 9 – 3 =    7      6     5        

             8 –  4 =  5   4    3                10 – 4  =   7      6     5 

             5–   3  =   2   4    1                 9 – 4  =   3      4     5  

 

 

3.Află totalul  jetoanelor din fiecare tabel: 

  

                                                                                                    

 

              

 

 

 

                                         

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane 

  

 

Dan 6 8 3 

Vlad 3 2 4 

Total    

jetoane 

 

 

 

Dan 6 8 3 

Vlad 3 2 4 

Total    
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                                                           Fișă de lucru MEM- CLS.I 

                                                    Adunarea si scăderea în concentrul 0-20 

 

 1.Completează numerele care lipsesc: 

 

        17          18                                     21                       23          24                                   27 

 

 

   2.Colorează cu galben mănușa cu numere pare și cu verde pe cea cu numere impare: 

 

 

 

 

3.Compară perechile de numere folosind semnele <, =, >: 

15          19          23           25        18          14         27             27         31           29 

 

    4.Calculează: 

13+  2 =                                  1 4 -  3 =                                            10+  0 =  

16-  3 =                                   18+  1 =                                             20-  0 =          

15+  4 =                                    12 +   4 =                                          1 7 -   3 =              

1.  Trimite  fiecare  iepuraş  la  morcovul  pe  care  îl  doreşte !           

 

 

          7                             9                          5                      8                               10    

  4 + 5                      2+ 3                      5 + 2                                 6 + 4                                      6 + 2      

31 30   27  25    21 

20 17 
9 

11 23 18 6 
22 
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III.  

IV.  

V.  

VI.                                                                   EVALUARE 

                                                           Adunarea si scăderea în concentrul 0- 10 

                                                                                                                                          

VII. 1. Încercuieşte rezultatul corect: 

 

7 + 2  =  4   8   9        5 – 4 =  0   1   2        2 + 2 =  2   3   4        6 – 3 =  3   1   7 

5 – 3  =  2   3   5        8 – 1 =   6   7  8        3 – 0 =  3    0   2        9 +1 = 10   9   2 

4 + 4 =   6   7   8       3 + 4 =   6   7  9        1 + 5 =  5    6   4        5 + 4 =  9   8   7  

 

2. Completează casetele goale:                                                               

 

 

 

                                                                   

 

 

 

3. Scrie şi rezolvă operaţiile sugerate de imagini: 

 

 

 

 

 

 

1 
 

+ 
 

 
 

= 
 

5 
 

 
 

+ 
 

3 
 

= 
 

8 
 

1 
 

+ 
 

 
 

= 
 

1 
 

 
 

+ 
 

1 
 

= 
 

5 
 

5 
 

+ 
 

 
 

= 
 

8 
 

1 
 

- 
 

 
 

= 
 

1 
 

5 
 

- 
 

 
 

= 
 

1 
 

9 
 

- 
 

 
 

= 
 

6 
 

7 
 

- 
 

 
 

= 
 

3 
 

5 
 

- 
 

 
 

= 
 

4 
 

 
 

+
- 

3 
 

= 
 

9 
 

 
 

+ 
 

3 
 

= 
 

7 
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 4. Rezolvă problemele: 

 

      Erau  5 4 

 

Erau 7 6 

  Au venit  

 3     

 

1 

Au plecat  

5       

 

2 

   

        

         

       

 

                       

  DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   F.B.                    B.                   S. 

1. Încercuieşte 12 rezultate 

corecte. 

Încercuieşte 9 rezultate 

corecte. 

Încercuieşte 5 rezultate 

corecte. 

2. Completează corect 12 

casete. 

Completează corect  9 casete Completează corect  

5casete 

3. Rezolvă corect 6 diagrame. Rezolvă corect 4 diagrame Rezolvă corect 2 

diagrame 

4. Rezolvă corect  problemele. Rezolvă  corect 2 probleme. Rezolvă  corect o 

problemă. 
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                                               Fișă de lucru CLR-cls. I 

 

                                                      A, e, i, o, u, ă, m, n, c, r, l, s, v 

 

         

Descoperă cuvintele:     

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

    

Scrie o propoziție din trei cuvinte: 

 

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

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

                                                  Fișă de lucru CLR-cls. I 

 

 

                                                  

 Învăţăm să citim! 

 

 

I-na          Ra-du               Va-si-le 

Dă-nuţ      Ni-cu               Xe-ni-a 

Şer-ban    Bar-bu              Pe-tri-că 

 

că nin ri re 

sar vul soa le 

mo a ra  re 

me le ma  ciul 
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bu-nic        bar-că              par-te 

bu-ni-cul    bar-bă             îm-par-te 

min-te         es-te               ca-să 

cu-min-te    po-ves-te        a-ca-să 

 

mâ-nă         mâi-ne             rău    

lâ-nă           pâi-ne              râu 

râ-mă          câi-ne              dop 

 

Florica ţine în braţe o păpuşă. 

Xenia are un pix roşu. 

În clasă este linişte. 

Sorin are un cocoş roşcat. 

Gâsca este în grădină. 

Raţa are şase boboci. 

 

 

Desenează obiectele sugerate de cuvinte: 

 

cană soare tort vestă 
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                                                Fișă de lucru CLR-cls. I 

Desparte în silabe și marchează prin linii orizontale numărul de silabe și prin cerculețe 

numărul de sunete din fiecare silabă. Colorează cerculețul corespunzător sunetului ” t” 
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EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 

FIȘĂ DE LUCRU 

CLASA  a VI-a 

Prof. Ion Felicia 

Școala Gimnazială ,, Prof. Ion Vișoiu”, Chitila, Ilfov 

 

Priveşte lumea din jur...  

- Ascultă melodia formaţiei Phoenix, intitulată „Mica ţiganiadă” ( https://youtu.be/gSoVo7nw-p4 )  

 Citeşte, mai jos, o parte dintre versurile cântecului (scrise de către Şerban Foarţă şi Andrei Ujică), 

discută cu colegii şi reflectaţi împreună: 

• Care credeţi că sunt cuvintele-cheie din aceste versuri? Argumentaţi! 

•“Trec ţigani pe drum,/ Drumu-i plin de fum,/ Fumu-i plin de scrum,/ Foc ardea./ Vai ţigani, 

ţigani,/ Gipsy şi hitani,/ Fără cer şi ani,/Trec pe drum. // Ţigănie rai,/Rai care erai,/ 

Caravanserai,/ Acadea./ Raiul meu beteag,/ De pe alt meleag,/ Cât îmi eşti de drag/ Nu ştiu 

cum./ (...) //Cade seara-n câmp,/Soarele-i scălâmb,/Cortul este strâmb,/ Foc ardea.(...)// 

Fac ţiganii foc,/ Focu-i la mijloc,/ Fete cu ghioc/ Şi cu cărti de joc,/(...)”  

Ce emoţii vă inspiră aceste versuri? Alegeţi emoţiile dintre cele cuprinse în tabelul următor. (Această 

clasificare este o sinteză realizată după cartea Inteligenţa emoţională, scrisă de psihologul Daniel 

Goleman.) 

 
 

Mânia Tristeţea Frica Bucuria Iubirea Surpriza Dezgustul Ruşinea 

Furie 

Indignare 

Animozitate 

Ostilitate 

Supărare 

Mâhnire 

Melancolie 

Disperare 

Nervozitate 

Teamă 

Preocupare 

Spaimă 

Mulţumire 

Uşurare 

Mândrie 

Satisfacţie 

Încredere 

Amabilitate 

Acceptare 

Prietenie 

Şoc 

Mirare 

Nedumerire 

Neînţelegere 

Dispreţ 

Detestare 

Aversiune 

Repulsie 

Vinovăţie 

Jenă 

Umilinţă 

Regret 

 

 

 

https://youtu.be/gSoVo7nw-p4
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EVALUARE SUMATIVĂ  

SUBSTANTIVUL-SCRISOAREA-TEXTUL EXPLICATIV 

Clasa a VI-a 

Prof. Ciolac Mirela Zamilia 

Liceul Teoretic ”Gr. Moisil” Timișoara 

 

I.  

1. Scrie cazul și funcția sintactică pentru substantivele subliniate din textul de mai 

sus.   (10 p) 

Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică , venită de departe, tăie albastrul ca o săgeată, 

înconjură copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie , apoi se aşeză pe streaşina casei, căutând mereu.” 

                                                                                                 ( Emil Gârleanu, Frunza) 

 

2. Scrie în spațiul din stânga litera corespunzătoare functiei sintactice a 

substantivului marcat.                                                                                                                                   

(10 p)                                                                                                            

1 .......... Poarta a închis-o vântul.                                         A. complement indirect 

2 .......... S-a dedicat cu pasiune muzicii.                               B. subiect 

3 .......... Dumnealui este  profesorul nostru.                        C. atribut substantival prepozițional 

4 ...........Tudore, deschide poarta!                                        D. nume predicativ 

5 ........... Pasiunea ei pentru flori e veche.                           E. fãrã funcţie sintacticã 

 

          3. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul elev să îndeplinească funcţiile sintactice de:    

    a. subiect:....................................................................................................................... 

    b. complement direct:.................................................................................................................. 

   c. atribut substantival................................................................................................................. 

   d. nume predicativ.....................................................................................................................              

(20p) 

         4. Încercuieşte litera corespunzătoare seriei care cuprinde numai substantive colective .         

(5 p) 

a. stol, armată, pietre, tineret, muncitorime, rouă; 

                                                  b. câlţi, cârd, mulţime, zori, păpuriş, ochelari; 

  c.  brădet, pietriş, oştire, popor, turmă, porumbişte. 

       5. Încercuieşte litera corespunzătoare seriei care cuprinde numai substantive defective de 

plural.                    

                                                                                                                                                                     

(5 p) 

    a. aur, cenuşă, prieten, fier, lapte; 

b. miere, aur, făină, fier, curaj; 

           c. miere, aur, ochelari, cenuşă, lapte. 

II.  

Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte A dacă afirmaţia este adevărată, sau 

încercuieşte F dacă afirmaţia este falsă.                                                                                                                         

(10 p)  
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A             F        Textul explicativ oferă informații care au rolul de a clarifica, de a răspunde la o 

întrebare. 

A             F        Articolul de dicționar este un text explicativ. 

III.                                                                                                                                                

(30 p) 

     Te numești Narcis/Narcisa și ai primit în dar de la părinții tăi un animal de companie.  

   Redactează o scrisoare, de cel puțin 150 de cuvinte, adresată bunicii tale, în care să-i prezinți  

experiența împrietenirii tale cu acest animal și care să cuprindă o secvență narativă și una descriptivă.  

   Data redactării scrisorii este 19 martie 2021, iar localitatea, Timișoara. 

 

 

   SUCCES! Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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Fișă de lucru 

DȘ- Cunoașterea mediului 

Grupa mică 

                                                                                      Rada Ionela-Cristina 

                                       Grădinița Cu Program  Prelungit ,, Micul Prinț” 

 

 

1. Colorează jucătorul de fotbal și taie cu o linie bucătarul. 

2. Realizează corespondența între obiecte și bucătar.                          
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Fișă de lucru 

DȘ- Cunoașterea mediului 

Grupa mică 

Rada Ionela-Cristina 

                                       Grădinița Cu Program  Prelungit ,, Micul Prinț” 

 

 

1. Colorează cu verde frunza mai  mare. 

                                       

 

2. Încercuiește mingea mai mică. 

                                              

3.Taie floarea care are mai multe petale. 
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EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 

Anul școlar 2021 – 2022 

Limba și literatura română 

Varianta 1 

                                                                  Propunător – prof. Corbuleț Ioana -Andra 

                                                          Școala Gimnazială „Ion Rotaru”,  Valea lui Ion 

    

 

• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

 

 

Subiectul I                                                                                                      70 de puncte    

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate. 

 

Textul 1  

 Venisem la școală încălțat cu ghetele mamei, cu un paltonaș prefăcut dintr-o scurtă a bunicii, 

cu o rubașcă galbenă și cu niște pantaloni lungi cu manșete. Toate acestea au dezlănțuit numaidecât 

batjocura tuturor copiilor, iar din pricina rubașcăi galbene m-au poreclit ”as de tobă”. Cu băieții m-am 

înțeles eu repede, însă cu învățătorul și cu popa am avut de furcă. 

Învățătorul era un om chel, galben la față, căruia îi curgea tot timpul sânge din nas, din care 

pricină venea la școală cu nările înfundate cu vată. Se așeza la masa lui, ne întreba fonfăind lecția și, 

deodată, se oprea în mijlocul vreunui cuvânt, își scotea șomoioagele de vată din nas, se uita la ele și 

clătina din cap. Avea fața turtită ca o farfurie de aramă coclită , verzuie printre cutele ce o brăzdau și 

urâțită și mai tare de niște ochi plumburii, cu totul de prisos; simțindu-i cum se lipesc parcă de obrazul 

meu, mi se făcea scârbă și-mi tot venea să mă șterg cu palma. 

Câteva zile am stat în clasa întâi și în banca întâi, care era aproape lipită de masa lui. Faptul 

acesta era de nesuferit pentru mine, fiindcă tot timpul mi se părea că șade cu ochii numai pe mine. 

Întruna îl auzeai fonfăind: 

- Peșkov, schimbă rubașca-a! Peșkov, nu hârșcâi cu picioarele! Peșkov, iar ai făcut cu 

cizmele tale o băltoacă!  

La rândul meu îi plăteam toate acestea cu niște obrăznicii nemaipomenite: o dată am făcut rost 

de undeva de o jumătate de harbuz înghețat, l-am scobit și l-am legat cu o ață de scripetele ușii. În 

tindă era aproape întuneric. Când învățătorul a deschis ușa, harbuzul a fost tras în sus, iar când a închis-

o după el, harbuzul i s-a așezat , ca o căciulă , drept pe chelie. Am fost trimis acasă cu paznicul școlii, 

cu un bilet din partea învățătorului și am plătit năzbâtia asta pe pielea mea.  

Altă dată i-am turnat în sertarul mesei tabac de tras pe nas. Învățătorul a început să strănute așa 

de tare, încât a fost nevoit să plece din clasă. În locul lui ne-a trimis pe gineri-său, un ofițer care ne-a 

pus să cântăm în cor ”Doamne, ocrotește-l pe țar” și ”Ah, libertate, scumpă libertate”. Pe cei care 

cântau fals îi trăsnea în cap cu o riglă; se auzea un pocnet puternic și caraghios, dar nu durea defel.  
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La religie, aveam un popă tânăr și frumos, cu o chică bogată; acesta a prins pică pe mine din 

pricină că n-aveam ”Sfânta Scriptură a vechiului și noului testament” și că îl maimuțăream cum vorbea. 

Când intra în clasă, cea dintâi grijă a lui era să mă întrebe: 

- Peșkov, ai adus cartea, sau n-ai adus-o? Da. Cartea. 

Îi răspundeam: 

- Nu. N-am adus-o. Da. 

- Ce da? 

- Nu.  

- Ei, dacă-i așa, du-te acasă. Da. Acasă. Pentru că n-am de gând să fac lecție cu tine. Da. N-

am de gând. 

Treaba asta nu mă mâhnea prea tare; plecam de la școală și, până la vremea când se isprăveau 

orele de clasă, hoinăream pe ulițe, urmărind viața zgomotoasă a mahalalei.  

Popa avea o față ca a lui Hristos, ochi blajini ca de femeie și mâini mici cu care mângâia cu 

blândețe tot ce apuca. Orice lucru lua în mână, fie că era o carte, o linie sau o peniță, îl apuca cu o 

neasemuită gingășie, ca și când ar fi fost viu, plăpând și tare drag, și s-ar fi temut ca nu cumva să-l 

vatăme dacă n-ar umbla cu el cu destulă băgare de seamă. Cu copiii nu se purta tocmai blând, dar copiii 

țineau la el. 

Cu toate că învățam destul de bine, mi s-a spus că aveam să fiu dat afară din școală din pricina 

purtării mele proaste. Vestea asta m-a mâhnit, deoarece avea să-mi aducă necazuri mari. Mama, tot 

mai nervoasă, mă bătea din ce în ce mai des. 

                                                                Maxim Gorki, Copilăria  

   

Textul 2 

 Matilda merse la școală mai târziu decât alți copii. Cei mai mulți copii încep să meargă la 

grădiniță pe la cinci ani, sau chiar mai devreme, dar părinților Matildei puțin le păsa de educația fetei, 

așa că se treziră prea târziu s-o dea la școală. Matilda păși pentru prima oară într-o sală de clasă la 

vârsta de cinci ani și jumătate.  

 Școala primară locală era o clădire urâtă de cărămidă și se numea Școala Primară Crunchen 

Hall. Avea cam două sute cincizeci de elevi, cu vârste între cinci și doisprezece ani. Directoarea școlii, 

șefa, comandantul suprem al acestei instituții, era o femeie de vârstă mijlocie absolut uimitoare, pe 

nume domnișoara Trunchbull. 

 Firește că Matilda a fost repartizată în clasa celor mici, unde mai erau  încă optsprezece băieți 

și fete cam de vârsta ei. Învățătoarea lor se numea domnișoara Honey și nu putea avea mai mult de 

douăzeci și patru de ani. Avea un chip frumos, palid, de formă ovală, ochi albaștri de madonă și păr 

șaten-auriu. Avea un trup atât de subțire și de fragil, încât te temeai că, dacă, ar cădea, s-ar sparge-n 

mii de bucățele, ca o figurină de porțelan. 

 Domnișoara Jennifer Honey era o făptură tăcută și blândă, care nu ridica niciodată vocea și nu 

zâmbea decât rareori. În ciuda acestui fapt, avea, fără îndoială, darul de a se face iubită de toți copiii 

din clasă. Părea să  înțeleagă de minune uimirea și teama care-i cuprinde pe micuții aduși pentru prima 

oară într-o sală de clasă și obligați să respecte ordine. Pe chipul domnișoarei Honey se zugrăvea o 

căldură aproape materială atunci când vorbea cu un elev nou-venit la ea în clasă, căruia încă îi era dor 

de casă. 
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 Domnișoara Trunchball, directoarea, era cu totul alt fel de femeie. Semăna teroare pe unde 

trecea, fiind un monstru gigantic, un tiran care-i băga în sperieți pe elevi și profesori deopotrivă. Chiar 

și de la distanță se putea vedea o aură amenințătoare plutind în jurul ei, iar când se apropia aproape că 

puteai simți fierbințeala furiei care radia din trupul ei ca dintr-o vergea de metal încinsă. (...) 

 După ce făcu prezența, ca de obicei, strigând numele fiecărui copil, domnișoara Honey le 

înmână pe rând un caiet nou-nouț de exerciții. 

- Sper că v-ați adus creioanele, zise ea. 

- Da, domnișoară Honey, răspunseră ei cântat. 

- Bine. Aceasta e prima voastră zi de școală. E începutul a cel puțin unsprezece ani lungi 

de școală, prin care va trebui să treceți cu toții. Șase dintre acești unsprezece îi veți petrece chiar aici, 

la Crunchen Hall, unde, cum bine știți, domnișoara Trunchball este directoare.(...) Dorința mea este 

să vă învăț cât mai mult acum cât sunteți elevii mei, continuă domnișoara Honey , pentru că știu cât 

de bine o să vă prindă acest lucru în viitor. Până la sfârșitul acestei săptămâni vreau ca fiecare dintre 

voi să știe pe dinafară tabla înmulțirii cu doi. Într-un an de zile, trag nădejde că veți stăpâni cu toții 

toată tabla înmulțirii, până la doisprezece. Acest lucru o să vă ajute enorm în viață. Ia să vedem, e 

cineva dintre voi care știe deja tabla înmulțirii cu doi? 

Matilda ridică mâna. Era singura care ridicase mâna. 

Domnișoara Honey se uită atentă la nodul de fetiță cu păr negru, fețișoara rotundă și serioasă, 

care ședea în al doilea rând. 

- Minunat, spuse ea. Ridică-te în picioare, te rog, și recită-ne cât știi tu... 

                                               

                                                             Roald Dahl,  Matilda  

 

 

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date. 

1. Notează două trăsături fizice ale învățătorului lui Peșkov. 

                                                                                                                             2 puncte 

 

 

2. Băiatul i-a plătit cu  niște  obrăznicii nemaipomenite: 

a) preotului 

b) învățătorului  

c) ginerelui învățătorului 

d) paznicului școlii.  

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:                  

                                                                                                                           2 puncte 

3. Domnișoara Honey voia să îi învețe pe copiii din clasa ei într-un an :   

a) tabla înmulțirii cu doi  

b) cum să coloreze 

c) tabla înmulțirii până la doisprezece 

d) cum să citească 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                               

                                                                                                                        2 puncte 
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4. În fragmentul extras din romanul Copilăria de Maxim Gorki se evidențiază:  

a) bucuria de a merge la școală 

b) primele zile de școală  

c) relația elev- învățător 

d) rolul școlii în viața copiilor  

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  

               2 puncte  

 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 

bazându-te pe informațiile din cele două texte.     

                                                                                                                            6 puncte 

 

Enunțul  Corect  Incorect  

1. Băiatul nu s-a înțeles  cu băieții din clasă pentru că aceștia își băteau joc 

de el.  

 

  

Învățătorul îl aprecia și lăuda mereu pe Peșkov. 

 

  

Băiatul i-a pus în sertarul mesei învățătorului tutun de tras pe nas. 

 

  

Băiatul urma să fie dat afară din școală pentru ca nu învăța deloc. 

 

  

Domnișoara Honey înțelegea teama copiilor nou-veniți în clasa ei. 

 

  

Matilda era singura care ridicase mâna să recite tabla înmulțirii. 

 

  

 

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:  

a)  ”  -     Sper că v-ați adus creioanele, zise ea. 

- Da, domnișoară Honey, răspunseră ei cântat. 

          -     Bine. Aceasta e prima voastră zi de școală. E începutul a cel puțin unsprezece ani lungi de 

școală, prin care va trebui să treceți cu toții.” 

 

 

 

 

 

b) „Popa avea o față ca a lui Hristos, ochi blajini ca de femeie și mâini mici cu care mângâia 

cu blândețe tot ce apuca. Orice lucru lua în mână, fie că era o carte, o linie sau o peniță, îl apuca cu o 

neasemuită gingășie, ca și când ar fi fost viu, plăpând și tare drag, și s-ar fi temut ca nu cumva să-l 
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vatăme dacă n-ar umbla cu el cu destulă băgare de seamă. Cu copiii nu se purta tocmai blând, dar copiii 

țineau la el.” 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                            6 puncte 

7. Prezintă, în cel puţin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între 

fragmentul din romanul Copilăria de Cezar Petrescu și fragmentul extras din romanul Matilda de 

Roald Dahl . 

                                                                                                                             6 puncte 

 

 

8. Crezi că prima impresie pe care o face învățătorul/învățătoarea  are o influență în viitorul școlar al 

unui copil? Justifică-ți răspunsul, în 50 – 80 de cuvinte, valorificând textul 1. 

                                                                                                                              6 puncte 

 

 

9. Asociază fragmentul din Copilăria de Maxim Gorki cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură 

suplimentară, în 50 – 80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele.                                 

                       6 puncte  

 

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 

1. Încercuiește silaba accentuată din cuvintele „galben” și „farfurie”.                                         

                                                                                                                          2 puncte 

 

 

            2. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:  

a) ghetele, o scurtă, rubașcă, pantaloni.  

b) galben, plumburii, verzuie, chel.   

c) uimirea, teama, căldura, dor. 

d) carte, linie, peniță, masă.                                                                    

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:  

2 puncte 

 

           3.Rescrie enunțul „se auzea un pocnet puternic și caraghios, dar nu durea defel. ”, înlocuind 

cuvântul „puternic” cu un antonim și cuvântul „defel” cu un sinonim.  

                                                                                                                  4 puncte 

          4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei 

preciza. 

                                                                                                                        6 puncte  

          ”Chiar și de la distanță se putea vedea o aură amenințătoare plutind în jurul ei, iar când se apropia 

aproape că puteai simți fierbințeala furiei care radia din trupul ei ca dintr-o vergea de metal încinsă. ” 
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              5. Transformă construcția pasivă din enunțul „Am fost trimis acasă cu paznicul școlii.” într-o 

construcție activă.                                                                                                     

                    6 puncte 

 

 

          6. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul „clasă” să aibă funcția sintactică de atribut și 

un enunț interogativ în care pronumele posesiv „ai mei ” să aibă funcția sintactică de complement 

direct.                                                                                                          

                                                                                                                     6 puncte 

 

 

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos cu forma corectă a cuvintelor scrise între 

paranteze.  

                                                                                                                     6 puncte  

După-amiaza fetele  ___________________(a cerceta, modul indicativ, timpul mai mult ca perfect) 

plaja și ___________________(ochi, nr. plural, articulat, cazul acuzativ )de apă din apropiere, 

_____________________( a căuta , modul gerunziu) ____________________(frumos, genul 

feminin,  nr. plural, superlativ relativ de superioritate) cochilii _________________(care, cazul 

acuzativ) le puteau găsi, iar apoi împodobiseră castelul, fixând cochiliile la intervale bine calculate pe 

ziduri, acoperișuri și _____________(parapet – nr. plural, nearticulat, caz acuzativ). 

 

 

 

Subiectul al II-lea                                                                                     (20 de puncte) 

 

Imaginează-ți că te-ai mutat la o școală nouă. Redactează o pagină de jurnal, de cel puțin 150 

de cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/a unui sentiment din timpul primei zile de școală, 

o secvență narativă, una descriptivă și una explicativă. Data redactării jurnalului este 15 martie 2022.  

 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

• conținutul compunerii – 12 puncte 

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului –1 

punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea 

exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de 

punctuație –1 punct; lizibilitate – 1 punct). 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de 

cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 

 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a 
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Anul școlar 2021 – 2022 

Limba și literatura română 

Varianta 1 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin 

împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 

Subiectul I                                                                                                   70 de puncte 

A. 

1. câte 1 punct pentru notarea oricăror  două trăsături fizice ale învățătorului lui Peșkov (de exemplu: 

„chel”, „galben la față”, „fața turtită”, „ochi plumburii”)  

                                                                                                    2 x 1 punct = 2 puncte 

2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                            2 puncte 

3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c                            2 puncte 

4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: b                            2 puncte 

5. câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri 

                                                                                                    6 x 1 punct = 6 puncte 

Enunțul  Corect  Incorect  

2. Băiatul nu s-a înțeles  cu băieții din clasă pentru că aceștia îl batjocureau.  

 

 X 

Învățătorul îl aprecia și lăuda mereu pe Peșkov. 

 

 X 

Băiatul i-a pus în sertarul mesei învățătorului tutun de tras pe nas. 

 

X  

Băiatul urma să fie dat afară din școală pentru ca nu învăța deloc. 

 

 X 

Domnișoara Honey înțelegea teama copiilor nou-veniți în clasa ei. 

 

X  

Matilda era singura care ridicase mâna să recite tabla înmulțirii. 

 

X  

 

 

6. – câte 2 puncte pentru menționarea fiecărui tipar textual din fiecare dintre fragmentele date:  

a) dialogat; 

 b) descriptiv  

                                                                                                       2 x 2 puncte = 4 puncte 

– câte 1 punct pentru formularea fiecărui răspuns în câte un enunț               

                                                                                                       2 x 1 punct = 2 puncte 

7. – precizarea unei legături, la nivelul conținutului, care se poate stabili între cele două texte date (de 

exemplu: descrierea învățătorului/învățătoarei)           2 puncte                                                          

– prezentarea legăturii precizate: prezentare adecvată și nuanțată – 3 puncte; schematică – 2 puncte; 

încercare de prezentare – 1 punct                                                                                  
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                                                                                                                            3 puncte 

– respectarea numărului minim de cuvinte                                                    1 punct                         

8. – menționarea răspunsului la întrebarea dată                                           1 punct                         

    – motivarea răspunsului menționat, valorificând textul dat: nuanțat și adecvat, cu valorificarea 

textului dat – 4 puncte; schematic, cu valorificarea textului dat – 2 puncte; tendință de generalizare, 

încercare de motivare, lipsa de valorificare a textului – 1 punct                                                                                            

4 puncte 

    – respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli 

–0 puncte)                                                                                                                       

                                                                                                                          1 punct 

9. – precizarea unui alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară asociat fragmentului din 

Copilăria de Maxim Gorki                                               1 punct 

   – câte 2 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii: adecvat – 2 puncte; simpla precizare a 

asemănării/a deosebirii – 1 punct     

                                                                                                2 x 2 puncte = 4 puncte 

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli –

0 puncte)                                                                         1 punct 

 

B. 

1. câte 1 punct pentru încercuirea silabei accentuate din cuvintele date (galben; farfurie) 

                                                                                                 2 x 1 punct = 2 puncte 

2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a                         2 puncte 

3. câte 2 puncte pentru înlocuirea corectă a fiecărui cuvânt indicat (de exemplu: „se auzea un pocnet 

slab și caraghios, dar nu durea deloc. ”          

                                                                                                2 x 2 puncte = 4 puncte                                             

4. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror trei substantive (de exemplu: o aură, fierbințeala , furiei, 

din trupul, o vergea, de metal)            3 x 1 puncte = 3 puncte 

– câte 1 punct pentru precizarea fiecărui caz (de exemplu: o aură – nominativ, fierbințeală   – acuzativ, 

furiei –genitiv, din trupul – acuzativ, o vergea – acuzativ, de metal - acuzativ)                                                                  

3 x 1 puncte = 3 puncte 

5. transformarea enunțului, astfel încât să existe o construcție activă (M-au trimis acasă cu paznicul 

școlii.) 

                                                                                                                     6 puncte 

6. – câte 2 puncte pentru alcătuirea unui enunț asertiv, în care substantivul „clasă” să aibă funcția 

sintactică de atribut (de exemplu: Colegii de clasă l-au primit cu entuziasm.) și a unui enunț interogativ 

în care pronumele posesiv „ai mei” să aibă funcția sintactică de complement direct (de exemplu: I-ați 

văzut pe ai mei?)                                                                            2 x 2 puncte = 4 puncte 

– câte 1 punct pentru corectitudinea enunțului (logică și gramaticală)            2 x 1 punct = 2 puncte 

7. câte 2 puncte pentru completarea spațiilor libere din textul dat cu forma corectă a cuvintelor scrise 

între paranteze (cercetaseră, ochiurile, căutând,  cele mai frumoase, pe care, parapete)         

                                                                                                                                6 x 1 puncte = 6 

puncte 
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Subiectul al II-lea                                                                                                                    20 de puncte 

Conținutul compunerii –                                                                                                        12 puncte 

− adecvarea conținutului la cerință, prin prezentarea unei călătorii la Polul Nord: în totalitate – 2  

puncte; parțial, cu divagații – 1 punct                                                                                         2 puncte 

− notarea datei                                                                                                                               1 punct 

− utilizarea persoanei I în redactarea notei de jurnal                                                               1 punct 

− prezentarea unei emoții/a unui sentiment, resimțită/resimțit în timpul călătoriei: nuanțată – 2 puncte; 

schematică – 1 punct                                                                                                      2 puncte 

− câte 2 puncte redactarea fiecăreia dintre secvențele solicitate (narativă, descriptivă, explicativă) cu 

respectarea tiparului textual: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct    

                                                                                                                              3 x 2 puncte = 6 puncte 

Redactarea compunerii –                                                                                                           8 puncte 

– marcarea corectă a paragrafelor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte                    1 punct 

– coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte                                               1 punct 

– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte                       1 punct 

– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte                              1 punct 

– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte                             1 punct 

– respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 

                                                                                                                                                      1 punct 

– respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 

                                                                                                                                                     1 punct 

– lizibilitate                                                                                                                                 1 punct 

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum  

150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a V-a 

Eavaz Alina Valentina 

Școala: Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”, Ianca, Jud. Brăila 

 

                                                                                                       Nota _____________________________ 

 

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________ 

Data susţinerii testului: _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de 

puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                 (60 de puncte) 

Citeşte textul: 

    ― Uite, bunăoară, chiar de mâine, adăugă Zâna, ai să începi să te duci la şcoală. (Lui Pinocchio îi pieri 

un picuț din veselie.) Pe urmă ai să-ţi alegi după placul inimii o artă sau un meșteșug... 

    Acum Pinocchio se posomorî. 

    ― Ce tot mormăi printre dinţi? Întrebă Zâna niţel supărată. 

    ― Spuneam... gemu Pinocchio cu gura pe jumătate, că mi se pare prea târziu să merg acum la şcoală... 

    ― Nu, domnule. Ţine bine minte că pentru învăţătură şi pentru educaţie, niciodată timpul nu-i trecut! 

    ― Dar eu nu vreau să învăţ nimic. Nici artă şi nici vreun meşteşug... 

    ― Şi pentru ce, mă rog? 

    ― Pentru că mi se pare tare greu să munceşti! 

    ― Copilul meu, spuse Zâna, trândăvia este o boală şi încă una tare urâtă. Trebuie vindecată repede, de 

mic copil. 

    Dacă nu, când eşti mare, nu se mai vindecă niciodată!                                      (Carlo Collodi, Pinocchio) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 

A. 

1.Subliniază varianta corect despărțită în silabe:                                                                                 6 puncte 

po-so-morî / po-so-mo-rî;               târ-ziu / târ-zi-u;                   e-du-ca-ție / e-du-ca-ți-e 
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2.Unește cuvintele care au înțeles asemănător.                                                                                    6 puncte 

      a. a spune                                        b. lenea 

          repede                                             maladie 

          boală                                               cunoaștere 

          supărată                                          degrabă 

          învățătură                                        mâhnită 

          trândăvia                                         a zice               

 

3.Explică folosirea semnului întrebării în secvența: Ce tot mormăi printre dinţi?                               6 puncte 

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

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

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

 

4.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                     6 puncte 

Cuvântul spuneam este:     a. substantiv                    b. verb                       c. adjectiv 

 

5.Completează tabelul următor, precizând numărul și genul pentru fiecare dintre substantivele din text 

menţionate în coloana din stânga.                                                                                                         6 puncte 

Substantivul Numărul Genul 

școală   

meșteșug   

Copil   

 

5.Se dă propoziția: Întrebă Zâna niţel supărată. Transformă propoziția dată în propoziție simplă.    6 puncte 

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

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

 

B. 

1.Numește personajele care apar în text și scrie câte o trăsătură pentru fiecare.                                  6 puncte 

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

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

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

 

2.Transcrie, din textul dat,  un cuvânt care indică timpul acțiunii și un cuvânt care indică locul acțiunii.  
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                                                                                                                                                              6 puncte 

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

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

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

 

3.Formulează ideea principală a textului.                                                                                             6 puncte 

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

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

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

 

4.Precizează care este sfatul dat de Zână.                                                                                             6 puncte 

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

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

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

 

PARTEA a II-a                                                                                                                              (18 puncte) 

 

    Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o posibilă continuare a textului 

dat la Partea I. Nu uita să dai un titlu expresiv compunerii tale. 

 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei; coerenţa textului; registrul 

de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografie; punctuaţie; aşezarea corectă a 

textului în pagină, lizibilitatea). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

BAREM EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a V-a                                                                                                                                            

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de 

puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                 (60 de puncte) 

A. 

1. po-so-mo-rî;   2p            târ-ziu  2p                 e-du-ca-ți-e 2p 

 

2.Unește cuvintele care au înțeles asemănător.                                                                                    6 puncte 

      a. 1p a spune – a zice                                       

         1p  repede - degrabă                                             

         1p  boală -maladie                                              

         1p supărată -mâhnită                                         

         1p învățătură  - cunoaștere                                      

         1p trândăvia -lenea                                         

 

3. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p 

4.b. verb     6p 
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5.  

Substantivul Numărul Genul 

școală Singular-1p Feminin 1p 

meșteșug Singular-1p Neutru 1p 

Copil Singular-1p Masculin 1p 

 

5.Întreabă Zâna 6p 

 

B. 

1.pentru fiecare personaj 1p, trasatura 1p 

 

2. un cuvânt care indică timpul acțiunii 3p  

    un cuvânt care indică locul acțiunii 3p 

 

3. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p 

 

4. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p 

 

PARTEA a II-a                                                                                                                              (18 puncte)     

– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 10/relatarea unei întâmplări 

comice, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p.                      

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal;                                                                                                                 

– adecvarea conţinutului la cerinţă 3./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1. 

– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.                                               

 Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei; coerenţa textului; 

registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografie; punctuaţie; aşezarea corectă 

a textului în pagină, lizibilitatea) 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a VI-a 

 

                                                                                                       Nota _____________________________ 

 

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________ 

Data susţinerii testului: _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de 

puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                 (60 de puncte) 

Citeşte textul: 

    A fost odată ca niciodată etc. 

    A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil. Se 

topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dară în 

deşert. 

    Când tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş, 

de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l boteza, împăratul adună Răsărit 

şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi 

se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât trăiră. 

    Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse 

la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genuchi şi-i zise: 

    ― Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit. Eu văz că tu ai 

să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale. 

                                                                                                            (după Petre Ispirescu, Aleodor Împărat) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 

A. 

1.Subliniază varianta corect despărțită în silabe:                                                                                 6 puncte 

că-ru-nte-țe / că-run-te-țe              pi-ci-oa-re-le / pi-cioa-re-le;               stâr-pi-tu-ră / stâ-rpi-tură 
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2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                    6 puncte 

• Cuvântul petrecerile conține:         a. 11 litere și 10 sunete;                b. 11 litere și 11 sunete. 

• În cuvântul oasele există:               a. trei vocale și o semivocală;       b. două vocale și două semivocale. 

 

3.Explică folosirea liniei de dialog din secvența: ― Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă.     6 puncte 

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

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

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

 

4.Menționează câte un antonim potrivit pentru cuvintele:                                                                    6 puncte 

niciodată ...............................................                            creștea ................................................                  

bătrânețe ..............................................                             isteț .................................................... 

veselia ..................................................                             a ține minte ........................................ 

5.Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă tu crezi că este falsă):  

                                                                                                                                                               6 puncte 

• A / F Verbele predicative ai să ajungi, se vor bucura sunt la modul indicativ, timpul viitor I. 

• A / F În enunțul: Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte 

cât trăiră., există trei substantive comune la numărul plural și la genul neutru.  

 

6.Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire și funcția sintactică pentru fiecare dintre 

cuvintele subliniate în enuțul: Eu văz că tu ai să ajungi om mare.                                                       6 puncte 

Cuvântul Partea de vorbire Funcția sintactică 

eu   

văz   

mare   

 

B. 

1.Menționează două personaje care apar în text.                                                                                  6 puncte 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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2.Transcrie, din textul dat,  un cuvânt care indică timpul acțiunii și un cuvânt care indică locul acțiunii.  

                                                                                                                                                              6 puncte 

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

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

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

 

3.Formulează ideea principală a textului.                                                                                             6 puncte 

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

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

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

 

4.Precizeaza sensul expresiei ajunsese la cărunteţe.                                                                            6 puncte 

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

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

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

 

PARTEA a II-a                                                                                                                              (18 puncte) 

 

    Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să folosești 5 cuvinte alese de tine din textul dat 

la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. 

Cuvinte alese:  

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

4. ..................................................      5. .................................................. 

 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei; coerenţa textului; registrul 

de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografie; punctuaţie; aşezarea corectă a 

textului în pagină, lizibilitatea) 

 

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

 

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

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

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



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1240  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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BAREM EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a VI-a 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de 

puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                 (60 de puncte) 

A. 

1. că-run-te-țe 2p              pi-cioa-re-le;   2p            stâr-pi-tu-ră 2p 

 

2. b. 11 litere și 11 sunete.3p 

    a. trei vocale și o semivocală3p 

 

3. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p 

 

4. Fiecare antonim 1p 

5.1F 3P 

2F 3p  

 

6.  

Cuvântul Partea de vorbire Funcția sintactică 

eu Pronume personal 1p Sibiect 1p 

văz Verb predicativ 1p Predicat verbal 1p 

mare Adjectiv propriu-zis 1p Atribut adjectival 1p 

 

B. 

1.2x3p=6p 

 

2. un cuvânt care indică timpul acțiunii 3p  

    un cuvânt care indică locul acțiunii 3p 

 

3. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p  
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4. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p 

 

PARTEA a II-a                                                                                                                              (18 puncte) 

– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 10/relatarea unei întâmplări 

comice, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p.                      

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal;                                                                                                                 

– adecvarea conţinutului la cerinţă 3./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1. 

– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.    

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei; coerenţa textului; registrul 

de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografie; punctuaţie; aşezarea corectă a 

textului în pagină, lizibilitatea) 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2019-2020 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a VII-a 

 

                                                                                                       Nota _____________________________ 

 

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________ 

Data susţinerii testului: _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de 

puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                 (60 de puncte) 

Citeşte textul: 

Tot mai miroase via a tămâios și coarnă 

Mustos a piersici coapte și crud a foi de nuc… 

Vezi, din zăvoi sitarii spre alte veri se duc; 

Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri de mă-

ntoarnă? 

 

Nu e amurgul încă, dar ziua e pe rod 

Și soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie… 

Acum – omidă neagră – spre poama lui se suie 

Târâș, un tren de marfă pe-al Argeșului pod. 

 

Cu galben și cu roșu își coase codrul iia. 

Prin foi lumina zboară ca viespi de chihlimbar. 

O ghionoaie toacă într-un agud, și rar 

Ca un ecou al toamnei răspunde tocălia... 

 

S-a dus. Și iarăși sună… și tace. Dar aud 

- Ecou ce adormise și-a tresărit deodată – 

În inimă cum prinde o toacă-ncet să bată 

Lovind în amintire ca pasărea-n agud. 
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                                                                                                                                            (Ion Pillat, În 

vie) 

 

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat. 

A. 

1.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                    6 

puncte 

• Cuvântul ghionoaie conține:          a. 9 litere și 7 sunete;                            b. 9 litere și 8 sunete. 

• În cuvântul chihlimbar există:       a. 10 litere și 9 sunete;                           b. 10 litere și 8 sunete. 

 

2.Subliniază, din seria de mai jos, doar cuvintele ce conțin diftongi:                                                  6 

puncte 

miroase, via, foi, ziua, aur, ecou, iarăși, pasărea. 

 

3.Explică folosirea cratimei din structura: Și soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie...                         6 

puncte 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

 

4.Construiește două enunțuri folosind omonimele cuvintelor: rod și dar.                                           6 

puncte 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 
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5.Încercuiește litera A (dacă apreciezi că afirmația este adevărată) sau F (dacă tu crezi că este falsă):  

                                                                                                                                                               6 

puncte 

• A / F Verbele predicative: își coase, s-a dus sunt însoțite de pronume personale, forme 

neaccentuate. 

• A / F În versul: Prin foi lumina zboară ca viespi de chihlimbar, există patru  substantive comune, 

două la numărul singular și două la numărul plural. 

 

6.Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire și cazul pentru fiecare dintre cuvintele 

subliniate în text.                                                                                                                                   6 

puncte 

Cuvântul Partea de vorbire Cazul 

(cu) mine   

neagră   

al toamnei   

 

B. 

1.Completează următoarele enunțuri                                                                                                    6 

puncte 

Măsura primului vers al poeziei este de 

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

Rima versurilor poeziei este 

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

 

2.Transcrie din textul dat:                                                                                                                     6 

puncte 

o comparație 

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

o imagine auditivă 

.............................................................................................................................................. 
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3.Precizează modul de expunere folosit în text.                                                                                    6 

puncte 

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

.......... 

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

.......... 

 

4.Explică, în 30–40 de cuvinte, semnificaţia versului: Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul iia.       6 

puncte 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

 

PARTEA a II-a                                                                                                                              (18 

puncte) 

 

    Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să descrii o zi de toamnă şi în care să 

folosești 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri. 

Cuvinte alese:  

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

.............................................. 4. ..................................................      5. .................................................. 

 

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei; coerenţa textului; 

registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografie; punctuaţie; aşezarea 

corectă a textului în pagină, lizibilitatea) 

 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

 

BAREM EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

Disciplina Limba şi literatura română 

Clasa a VII-a 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 

de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 

puncte. 

1. a. 9 litere și 7 sunete;      3p 

    a. 10 litere și 9 sunete;    3p 

 

2Miroase 1p 

 Foi 1p,  

Ziua 1p 

Ecou 1p 

iarăși 1p 

 pasărea 1p 

 

3. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p 

 

4.2x 3p=6p.                                            
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5.1F 3P 

2. F 3P 

 

6.  

Cuvântul Partea de vorbire Cazul 

(cu) mine Pronume personal 1p Ac.1p 

Neagră Adjectiv propriu-zis 1p Ac.1p 

al toamnei Substantiv comun 1p G.1p 

 

B. 

1. Măsura primului vers al poeziei este de 14 silabe 3p 

Rima versurilor poeziei este îmbrățișată.3p 

 

2.o comparație 3p 

o imagine auditivă 3p 

 

3 descrierea 6p 

 

4. Încercare de răspuns 2p, parțial 3p, complet 6p  

PARTEA a II-a                                                                                                                              (18 

puncte) 

– relatarea unei întâmplări, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor 10/relatarea unei 

întâmplări comice, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 4p.                      

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal;                                                                                                                 

– adecvarea conţinutului la cerinţă 3./ adecvarea parțială a conținutului la cerință 1. 

– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.    

 

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei; coerenţa textului; 

registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; ortografie; punctuaţie; aşezarea 

corectă a textului în pagină, lizibilitatea) 
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................................................................................................ 

 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 
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FICHE APPRENANT-Démarche vers la conceptualisation de l’impératif 

                                                    Profesor Barbu Marcela  

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea 

 

PARCOURS CLASSE INVERSÉE :  

Regardez les deux vidéos, ensuite résolvez les tâches de travail sur la fiche ! 

https://www.youtube.com/watch?v=aQiATzneiyA 

https://www.youtube.com/watch?v=atB8_0f16-I 

 

L’impératif  

1. Pourquoi l’utiliser :                                        Il n’existe que 3 personnes 

Pour donner  

des……………………..                                ……………………….. 

des……………………..                                ……………………….. 

des……………………..                                ……………………….. 

 

2. Fonctionnement des verbes en-ER 

Présent :                                                          Impératif : 

Tu manges du pain                                          …………………………. 

     ▲ Pour passer du présent à l’impératif des verbes, on……………………….. 

Exemple : « Vous mangez » devient ……………………… ! 

3.  Exercice : Transformez ces phrases à l’impératif : 

Vous levez les mains…………………………………….. 

Nous baissons la jambe………………………………….. 

Tu relèves la tête………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=aQiATzneiyA
https://www.youtube.com/watch?v=atB8_0f16-I
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ATTENTION : pour les verbes en ER en enlève le S à TU. 

Par exemple : tu manges = mange ! 

 

Verbes pronominaux : La structure est la suivante : 

Verbe à l’impératif +  -toi / -nous / -vous. 

 

Tu te laves = Lave-toi !  

 

Négation des verbes à l’impératif : 

  

Ne ou N’ + verbe à l’impératif + adverbe de négation (pas, jamais, rien, plus) 
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Fişă de lucru 

Berci Patricia Flavia 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

 

1. Notează cu A ( adevărat) şi cu F ( fals) enunţurile: 

a) În anotimpul primăvara soarele răsare tot mai târziu şi apune tot mai devreme. _____ 

b) Zilele Babelor sunt zile însorite. _____ 

c) Pădurile încep să înfrunzească şi pe câmp zburdă mieii. _____ 

d) Mierla cântă în zăvoi, noaptea cântă privighetoarea, iar cucul îşi strigă numele prin pădure. 

____ 

e) Paştele aduce multă tristeţe. ____ 

 

2. Găseşte şi transcrie din text: 

a) sensul opus al cuvintelor: 

răsare - ____________  ;   devreme - ______________ ; se duce - ______________ ; ziua - 

__________ 

b) cinci cuvinte alcătuite din patru silabe: 

______________________________________________________ 

c) cuvintele  care denumesc păsări: 

___________________________________________________________  

 

3. Răspunde la întrebări:  

 Cine este autorul textului „Primăvara”?      

__________________________________________________ 

 Care este prima lună de primăvară?         

____________________________________________________ 

 Ce floare  a înflorit în grădină?        

________________________________________________________ 

 Cum  e natura primăvara?       

_____________________________________________________________ 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1253  
 

4. Scrie însuşiri pentru:  

pădurile - ________________            câmpul  - _______________                     furnicile -

_______________ 

     liliac - ________________                      zi - _______________                      ramuri  - 

________________   

 

5. Alcătuieşte două enunţuri cu sensurile diferite ale cuvântului  liliac.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

6. Alcătuieşte un dialog între Zâna Iarnă şi Zâna Primăvară.                                      

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________________

______ 
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Test I 
 

Dragoș Silviu Păduraru 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București 

 

 

Subiectul I (50 de puncte) 

 

Citește următorul fragment: 

 

 Cum sfârșii bacalaureatul, Maiorescu propuse societății „Junimea”, ce fusese înființată de el, 

de V. Pogor și de T. Rosetti și de Iacob Negruzzi cu câțiva ani mai înainte, să mă trimită cu ajutorul ei 

la Berlin, pentru a urma studiile superioare. Societatea îmi făcu o bursă de 150 de galbeni pe an și eu 

plecai din Iași în septemvrie 1867 împreună cu Gheorghe Negruzzi, fratele lui Iacob, ambii fii ai lui 

Constantin Negruzzi, apoi cu Dimitrie Iamandi și Constantin Jianu, amândoi din Botoșani, spre 

capitala Prusiei, mergând până la Cernăuți cu o botcă* jidovească, căci drumul de fier încă nu era 

înființat în România. În tot timpul cât am stat în Berlin, Iacob Negruzzi, casierul societății „Junimea”, 

mi-a trimes regulat banii și, cu ceea ce mai putea rupe tatăl meu de la întreținerea familiei noastre, am 

trăit în Berlin 4 ani, până la 1871. Fiindcă recunoștința niciodată nu a fost străină de sufletul meu, aduc 

și aici prinosul ei cătră acești doi bărbați, Maiorescu, inițiatorul, și Negruzzi, îngrijitorul carierei ce 

mi-am făcut-o. [...] 

 Pe când eram la sfârșitul studiilor mele în Berlin, se frământa în țară și în Viena, între studenții 

români, planul de a se face o mare sărbare pe mormântul lui Ștefan cel Mare la mănăstirea Putna în 

Bucovina. Hotărându-se lucrul, se publică un concurs pentru cea mai bună cuvântare de ținut pe 

mormântul eroului. Comisia ce trebuia să judece lucrările trimise era alcătuită din Kogălniceanu, 

Maiorescu și Alecsandri, și ea hotărî ca să mă însărcineze pe mine cu ținerea cuvântării, ceea ce făcui 

în mijlocul unei mulțimi nesfârșite de români adunați din toate părțile locuite de ei, spre marea 

mulțumire a tuturor. Cuvântarea fu tipărită în mii de exemplare și răspândită în toate țările române, 

contribuind la înviorarea simțimântului național și la rădicarea conștiinței neamului. [...] 

 Tot în 1871, cu prilejul reînturnării mele în Iași, fui introdus în societatea „Junimea” de la care 

spiritul meu primi multe și folositoare îmboldiri. Era o societate care cu nedreptul a fost numită 

societate de admirare mutuală, fiindcă societate în care membrii să se sfâșie mai mult unii pe alții prin 

critica lucrărilor lor decât „Junimea” nu cred ca să fi fost pe lume, dar critica era suportabilă, fiindcă 

niciodată nu era făcută cu amărăciune, ci totdeauna din glumă și cu voie bună. De aceea și fiecare 

membru primea observările, dacă nu cu plăcere, cel puțin fără revoltă. Cât de mult m-am folosit eu de 

critica „Junimii”, atât pentru a mânui eu însumi acest gen, cât și aplicată la scrierile mele istorice; îmi 

aduc aminte că, de la un timp, mă hotărâsem să-mi schimb stilul, să mă feresc de neologismele pe care 

le întrebuințam prea des. Căzui, bineînțeles, în excesul protivnic**, așa că încercarea mea stârni în 

„Junimea” o protestare și un râs unanim care mă învăță să reduc excluderea neologismelor la o 

proporție mai moderată.  

 

         A. D. Xenopol, Istoria ideilor mele 

 
* botcă – butcă (caleașcă) 

** protivnic – potrivnic (opus, contrar) 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu 

privire la textul dat.  

 

1. Indică sensul din text al secvenței: aduc [...] prinosul ei cătră acești doi bărbați. 6 puncte 
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2. Menționează numele a doi fii ai lui Constantin (Costache) Negruzzi, utilizând informațiile din textul 

dat. 6 puncte 

3. Precizează impactul pe care l-a avut cuvântarea autorului la festivitatea de la Putna, justificându-ți 

răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Xenopol este criticat în cercul Junimii. 6 puncte 

5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, ideea potrivit căreia, la Junimea, „critica era suportabilă”. 6 

puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă bursele în alte spații 

culturale sunt sau nu esențiale pentru formarea unui tânăr, raportându-te atât la informațiile din 

fragmentul extras, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte 

 

 În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus.  

 

Subiectul al II-lea (10 puncte) 

 

Comentează, în miminum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind relația dintre ideea poetică și 

mijloacele artistice: 

 

În orașu-n care plouă de trei ori pe săptămână 

Orășenii, pe trotuare, 

Merg ținându-se de mână, 

Și-n orașu-n care plouă de trei ori pe săptămână, 

De sub vechile umbrele, ce suspină 

Și se-ndoaie, 

Umede de-atâta ploaie, 

Orășenii pe trotuare 

Par păpuși automate, date jos din galantare. 

 

În orașu-n care plouă de trei ori pe săptămână 

Nu răsună pe trotuare 

Decât pașii celor care merg ținându-se de mână, 

Numărând 

În gând 

Cadența picăturilor de ploaie, 

Ce coboară din umbrele, 

Din burlane 

Și din cer 

Cu puterea unui ser 

Dătător de viață lentă, 

Monotonă, 

Inutilă 

Și absentă… 
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În orașu-n care plouă de trei ori pe săptămână, 

Un bătrân și o bătrână –  

Două jucării stricate –  

Merg, ținându-se de mână… 

                    Ion Minulescu, Acuarelă 
 

Notă  

 Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).  

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a 

unui personaj dintr-o comedie studiată.  

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;  

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvenţe comentate;  

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale comediei, semnificative pentru 

construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, relaţii 

temporale şi spaţiale, incipit, final, registre stilistice, limbaj etc.).  

  

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 

18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte 

(existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 

1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia 

– 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).  

  

  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 

şi să dezvolte subiectul propus. 
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           Test II 

 

Subiectul I (50 de puncte) 

 

Citește următorul fragment: 

                                                                                                     Viena, în 6 februarie st. n. 1871 

  

                                                      Scumpe domnule Negruzzi,  

 

[...] Îmi scrieți că vă urmărește un roman; -- și pe mine mă urmărește unul, și sub influența 

acestei urmăriri am și scris multe coale dintr-un studiu de cultură, în care cerc a veni cu mine însumi 

în clar asupra fenomenelor epocelor de transițiune în genere și asupra mizeriilor generațiunii prezente 

în parte. Scrierea e complectă ca roman ce s-atinge de scenele de sentiment, de descrierile locurilor 

etc., necomplectă ca studiu, astfel încât cartea mea de notițe e plină de cugetările cu care cerc a mă 

clarifica pe mine însumi și cărora le-am destinat de pe-acuma locul în scheletul romanului. E intitulat 

Naturi catilinare.* Astfel, deși el poartă signatura timpului, totuși am cercat a pune în el și un sâmbure 

care să fie mai consistent decât părțile ce se așază împrejurul lui.  

Am citit Electoralele** și mi-a plăcut foarte mult, însă cu toate astea nu știu dacă [nu] e prea 

locală în timp, dacă nu e prea mult caracteristica picăturei de vreme în care trăim, și dacă peste o sută 

de ani vor mai exista oameni de tagma Lehăescului***. Astfel – pe cât pricep eu să judec – e foarte 

bine scrisă; și „Junimea” are dreptate dacă vă încurajează să urmați de-a scrie caracteristice de-acestea; 

numai că și eu am dreptate. Tonul de conversațiune, caracterele serii, situațiunile ce le-ntrebuințați în 

nuvele sunt bune pentru comedia de salon, dar comedia e un teren foarte apt și pentru dezvoltarea 

ideilor satirice. Astfel ce risipiți ici în novele, colo-n caracteristice izolate, le-ați putea împreuna cu 

succes în comedie, ca într-un monas**** superior. Poate că să nu fiți de ideea mea, însă eu cred că 

dacă aveți vreo scriere în care elementul clasicității să predomine apoi e Viclenie și Amor.  

De drama mea n-are să fie nimica, pentru că nu știu ce formă să-i dau, pentru că nu e dramă. 

S-ar potrivi poate mai mult pentr-un epos, dar atuncea aș pierde vioiciunea scenelor și a caracterelor 

ce-mi trec prin minte. Cum vă spun, n-are să fie nimic din ea; simț cum se desparte întregul ei în părți 

constitutive, din care fiecare își pretinde independența sa. De-ar fi fost să fie, apoi ar fi fost cam în 

maniera lui Faust, deși nu totuși.  

Mă mir de ce mai cereți autorizarea mea întru suprimarea strofelor rele, când eu v-am dat-o de 

mult cu atâta încredere și, vă asigur, cu atâta bucurie. Ștergeți numai, pentru că nu sunt înamorat deloc 

în ceea ce scriu! știu numai prea bine că chiar ce rămâne neșters nu-i de v-o samă deosebită. Slavici 

asemenea vă autorizează pe deplin pentru orce schimbare sau supresiune ați găsi de cuviință. [...] 

Astfel, știu că v-am înșirat multe cari puteau rămâne și neînșirate și cu cari v-am răpit numai 

un timp prețios.  

De-aceea, încredințându-vă din nou despre stima și iubirea ce vă păstrez, rămân ca totdeauna 

 

al d-voastră supus, 

    M. EMINESCU 

 

                              Mihai Eminescu către Iacob Negruzzi, scrisoare din 6 februarie 1871 

 
* Este vorba de romanul postum Geniu pustiu, pe care scriitorul dorea să-l intituleze Naturi catilinare. 

** Electoralele – poem satiric de Iacob Negruzzi.  

*** Personaj din poemul amintit.  

**** monas – monadă (termen din filosofie; denumește unitatea cea mai simplă, indivizibilă) 
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A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu 

privire la textul dat.  

 

1. Indică sensul din text al secvenței: vă urmărește un roman. 6 puncte 

2. Menționează numele a două scrieri literare semnate de Iacob Negruzzi, utilizând informațiile din 

textul dat. 6 puncte 

3. Precizează o recomandare a lui Eminescu în legătură cu opera destinatarului său, justificându-ți 

răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care autorul scrisorii nu agreează pe deplin poemul lui Negruzzi. 6 puncte 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, proiectul de roman al autorului scrisorii citate. 6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă observațiile critice ale 

celor din jur ne ajută sau nu să ne perfecționăm, raportându-te atât la informațiile din fragmentul 

extras, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte 

 

 În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus.  

 

Subiectul al II-lea (10 puncte) 

 

Comentează, în miminum 50 de cuvinte, fragmentul de mai jos, evidențiind o trăsătură a personajului: 

 

NISIM: Dară nu, tată, ce vorbă! O să trăiești mulți ani fericiți. 

MANASSE: Da sau ba. Sunt aproape de hotarul vieței. Ce e viața omului? Parcă ar fi acum o 

săptămână, două, eram copil, mergeam la școală, apoi m-am însurat cu Sara și am avut eu un copil, 

apoi am însurat copilul și a avut și el copii, apoi a murit Sara și ca mâne mă duc și eu. În toată viața 

asta fugarnică numai la învățătură am avut plăcere curată, mângâiere, uitare de mine și de lume. La 

toate celelalte, tot plăceri căptușite cu griji, necazuri, supărări. Și când voi trece peste hotarul acestei 

lumi, ce voi lua cu mine? Bani? Giuvaeruri? Dar învățătura, asta o iau cu mine, cu ea mă voi înfățișa 

eu acolo și voi zice: „Doamne, m-ai trimes în lume cu capul deșert, ți-l aduc înapoi plin de 

înțelepciunea ta.” 

 

 

                         Ronetti-Roman, Manasse 
 

Notă  

 Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).  

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic 

studiat, aparţinând lui Tudor Arghezi.  
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În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un 

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;  

– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de 

exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de 

prozodie etc.). 

 

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 

18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte 

(existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 

1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia 

– 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).  

  

  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 

şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 

          Test III 

 

Subiectul I (50 de puncte) 

Citește următorul fragment: 

                                                                                                                      Iasii, 28 dec. 1865 

  

                                                                Dragă Alecule,  

 

Nu vei fi pricepând desigur ce schimbare s-a petrecut cu mine deoarece am devenit leneș și 

neîngrijitor din corespondinte conștiințios ce eram odinioară. Data asta am însă scuze binecuvântate. 

În timpul când holera bântuia orașul nostru, am suferit de o nervozitate atât de grozavă, încât eram 

incapace de orice lucrare, fie aceasta cât de ușoară. [...] 

Mihai ți-a fi spus despre Iași în genere și despre noi și societatea „Junimea” în particular. După 

o trecere de mai bine de două luni, în care a urmat o luptă înverșunată pentru statornicirea unei 

ortografii uniforme, proiectul meu a fost respins și s-au adaptat propunerile lui Maiorescu în contra 

trei înverșunați adversari care reprezentau fiecare un sistem diferit. Aceștia erau eu, Pogor și Paicu, un 

bucovinean împământenit astăzi la noi în țară. De multe ori desperam că ne vom mai putea înțelege, 

dar la urmă am trebuit să ne plecăm înaintea argumentațiunii. 

Astăzi te convingi că am părăsit vechea mea metodă și că am adoptat cu inima apăsată, dar 

convins, sistemul maioreschian. Cum se va tipări scrierea lui Maiorescu asupra ortografiei, îți voi 

trimite-o și vei judeca singur despre capacitatea persoanei cetind opera sa.  

Cartea ta de geometrie a produs mulțumire în cercurile noastre, văzând că mai sunt tineri care 

singuri trăind și nestimulați de alții se mai ocupă cu lucruri serioase. Culianu, profesor la universitate 

și bărbat prea competinte în astă materie și-a dat părerea lui în două rânduri. Drept să-ți spun, 

nenorocirea ta este că pe lângă geometru mai ești și filolog. Dacă vrei s-asculți un consiliu amicale din 

partea mea, lasă la o parte formațiunea nouălor cuvinte și întrebuințarea celor pretinse găsite în popor; 

într-o carte de științe exacte aceste sunt fără importanță. Nu uita că limba [ca] orice alt lucru propășește 

și că a voi a o întoarce la cele trecute este tot atât de imposibil pe cât se poate transforma în alta nouă, 

precum o voiesc unii și alții. Dacă vei înțelege aceea ce zic bine și nu vei duce-o la extrem, vei împărtăși 
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poate părerea mea. În tot cazul, cartea ta e recunoscută de bună și folositoare. Poate ca în șirul iernii 

sau a primăverii, voi fi silit să mă abat pe la Galați, poate însă nu. Dacă va fi, te-oi săruta în persoană, 

precum te sărut nu mai puțin frățește astăzi din departare.  

 

      Al tău, 

      I. NEGRUZZI 

            Iacob Negruzzi către Al. Gregoriady-Bonachi, scrisoare din 28 decembrie 1865 

 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu 

privire la textul dat.  

 

1. Indică sensul din text al secvenței: limba [ca] orice alt lucru propășește. 6 puncte 

2. Menționează numele a doi alți adversari ai lui Maiorescu în problema impunerii unei ortografii 

uniforme, în afara autorului scrisorii, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează o cauză a incapacității de lucru a lui Negruzzi, justificându-ți răspunsul cu o secvență 

semnificativă din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Negruzzi a susținut, în cele din urmă, teoria maioresciană în materie de 

ortografie . 6 puncte 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, atitudinea lui Negruzzi față de opera destinatarului său. 6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă dezbaterile privind 

actualizarea unor norme lingvistice sunt sau nu potrivite în anumite etape ale evoluției unei limbi, 

raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras, cât și la experiența personală sau culturală. 20 

de puncte 

 

 În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus.  

 

Subiectul al II-lea (10 puncte) 

 

II. Comentează, în miminum 50 de cuvinte, fragmentul următor, evidențiind două trăsături ale genului 

epic: 

 

A fost odată, când a fost, că, dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. 

Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai dincoace cu vro două-trei zile, de pe când 

se potcovea purecele cu nouăzeci și nouă de ocă de fer la un picior și tot i se părea că-i ușor. 

Cică era odată un om însurat, și omul acela trăia la un loc cu soacră-sa. Nevasta lui, care avea 

copil de țâță, era cam proastă; dar și soacră-sa nu era tocmai hâtră. 

Întru una din zile, omul nostru iese de-acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce-și 

scăldă copilul, îl înfășă și-i dete țâță, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă; apoi îl legănă și-l 

dezmerdă, până ce-l adormi. După ce-l adormi, stătu ea puțin pe gânduri ș-apoi începu a se boci cât îi 

lua gura: "Aulio! copilașul meu, copilașul meu!" 
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Mama ei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mână și furca din brâu cât 

colo și, sărind fără sine, o întrebă cu spaimă: 

— Ce ai, draga mamei, ce-ți este?! 

— Mamă, mamă! Copilul meu are să moară! 

— Când și cum? 

— Iată cum. Vezi drobul cel de sare pe horn? 

— Îl văd. Și? 

— De s-a sui mâța, are să-l trântească drept în capul copilului și să mi-l omoare! 

— Vai de mine și de mine, că bine zici, fata mea; se vede că i s-au sfârșit mititelului zilele! 

Și, cu ochii pironiți în drobul de sare de pe horn și cu mânile încleștate, de parcă le legase 

cineva, începură a-l boci amândouă, ca niște smintite, de clocotea casa. Pe când se sluțeau ele, cum vă 

spun, numai iaca și tatăl copilului intră pe ușă, flămând și năcăjit ca vai de el. 

— Ce este ? Ce v-au găsit, nebunelor? 

Atunci ele, viindu-și puțin în sine, începură a-și șterge lacrămile și a-i povesti cu mare jale 

despre întâmplarea neîntâmplată. Omul, după ce le ascultă, zise cu mirare: 

— Bre! mulți proști am văzut eu în viața mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă... duc în lumea toată! Și 

de-oiu găsi mai proști decât voi, m-oiu mai întoarce acasă, iar de nu, ba. 

  

                                                                                                Ion Creangă, Prostia omenească 
 

Notă  

 Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).  

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic 

studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu.  

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un 

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;  

– analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de 

exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de 

prozodie etc.). 

 

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 

18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte 

(existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 

1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia 

– 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).  
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În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 

şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 

          Test IV 

 

Subiectul I (50 de puncte) 

 

Citește următorul fragment: 

 

 O forță a naturii dezlănțuite, un Prometeu, cum l-a numit Bizet*. În istoria muzicii, Ludwig 

van Beethoven vine ca un val imens, care izbește cu putere și schimbă cu hotărâre tot ceea ce s-a creat 

până atunci. Muzica sa se naşte dintr-un ego extrem de puternic, de om care se lua la trântă cu 

Dumnezeu Însuși. „Cu cine ar trebui să-mi fie teamă să îmi măsor puterile?” era întrebarea sa 

definitorie. 

2020 este, în întreaga lume, Anul Internațional Beethoven, care marchează 250 de ani de la 

nașterea compozitorului. Orchestrele și Corurile Radio România îl vor aniversa printr-o suită de 

concerte de gală, ce trec în revistă cele mai importante creații ale sale. 

„Un colos dincolo de înțelegerea majorității muritorilor”, așa cum îl numea celebrul violonist 

Yehudi Menuhin, Beethoven era un egocentrist, cu o încredere în sine ce mergea spre orgoliu 

exacerbat. Nu era deloc interesat de părerile celorlalți și de faptul că muzica sa intriga adesea și spărgea 

reperele cunoscute până atunci.   

A compus sute de lucrări în peste patruzeci de ani de creație (9 simfonii, 5 concerte de pian, 

unul de vioară, 32 de sonate de pian, 16 cvartete de coarde, opera Fidelio ș.a.). Deși adesea situația sa 

financiară nu era strălucită, refuza comenzi dacă simțea că îi îngrădesc în orice fel libertatea de creație. 

Era un adept convins al democrației și călca peste orice canoane sociale sau artistice cu oarecare 

voluptate. 

Născut la Bonn, Germania, în 15/16 decembrie 1770, într-o familie modestă de origine 

olandeză (numele însemnând „grădină de sfeclă”), Beethoven a avut o copilărie sumbră, cu un tată 

alcoolic și violent, care cânta în corul Curții din Bonn și unele surse atestă că interpreta și la vioară. 

Beethoven-tatăl îşi pusese în minte să-și transforme copilul într-un al doilea Mozart și îl forța să 

exerseze la pian sau vioară până la epuizare. Micul Beethoven era un taciturn, un singuratic – și 

probabil în copilăria sa chinuită se regăsesc rădăcinile caracterului său incomod și ale revoltei 

împotriva oricărei autorități. 

Insistențele tatălui aveau însă un sâmbure de adevăr: copilul era foarte talentat, cânta la vioară, 

pian, orgă și corn și, la 11 ani, i s-a publicat prima creație (Variațiuni pe un marș de Dressler). În 

această perioadă, într-o scurtă călătorie la Viena, Beethoven îl cunoaște pe Mozart, care se pare că a 

intuit corect talentul său, spunând: „Fiți cu ochii pe acest tânăr. Va face vâlvă în lume”. […] 

Mai târziu, la 21 de ani, după moartea tatălui, se mută la Viena, care va deveni căminul său 

până la finalul vieții. Aici studiază un timp cu Haydn, considerat cel mai mare compozitor al vremii, 

și apoi cu Salieri. Beethoven își construiește rapid faima la Viena, ca pianist și compozitor, dar pe la 

25 de ani apar deja primele simptome ale surzeniei, pe care încearcă mult timp să o țină secretă. Și cu 

cât afecțiunea avansa, cu atât devenea mai nesuferit și mai iritabil... Disperarea surzeniei îl aruncă într-

o furie de creație. În mod paradoxal, aproape toate partiturile sale sunt compuse după ce începe 

instalarea afecțiunii, doar pe baza auzului intern excepțional. 

 Către 1818, Beethoven a surzit complet și, la fel cum urechea sa nu mai dorea să audă, sufletul 

său devenise tot mai retras față de oameni și societate.  

 

                                Cristina Niculescu, Beethoven 250. Titanul de la Bonn, pe www.historia.ro 

http://www.historia.ro/
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https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/beethoven-250-titanul-de-la-bonn 

 
* Georges Bizet (1838-1875), celebru compozitor francez din epoca romantică.  

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu 

privire la textul dat.  

 

1. Indică sensul din text al secvenței: să-mi măsor puterile. 6 puncte 

2. Menționează numele celor doi profesori ai lui Beethoven, utilizând informațiile din textul dat. 6 

puncte 

3. Precizează atitudinea tatălui față de fiul său, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă 

din textul dat. 6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Beethoven a avut o copilărie sumbră.  6 puncte 

5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, impactul pe care l-a avut surzenia asupra personalității celebrului 

compozitor . 6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă dramele personale pot 

sau nu afecta cariera unui artist, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras, cât și la 

experiența personală sau culturală. 20 de puncte 

 

 În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte  

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de 

cuvinte și să dezvolte subiectul propus.  

 

Subiectul al II-lea (10 puncte) 

 

II. Comentează, în miminum 50 de cuvinte, fragmentul următor, evidențiind relația dintre ideea 

poetică și mijloacele artistice: 

 

Seara stau cu Dumnezeu 

De vorbă-n pridvorul meu. 

El e colea, peste drum, 

În altarul lui de fum, 

Aprinzând între hotare 

Mucuri mici de lumânare. 

Din cerdacul meu la el 

E un zbor de porumbiel. 

Îmi trimite danie* 

Câte o gânganie, 

Paianjini pe sanie 

Sau pe o metanie**, 

Atârnați de-o sfoară, groasă 

Cât o umbră de mătasă. 

Și se leagă de pridvoare 

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/beethoven-250-titanul-de-la-bonn
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Mirodenii dulci de floare, 

Ca o punte de poteci 

Pentru fluturii-n scurteici. 

 

Și drumul de el ales 

Graiul n-are înțeles. 

Mai mult spune cucuruzul*** 

Decât gura și auzul. 

 

Domnul tace. 

Glasul nu-și trimite-ncoace. 

Domnul face. 

 

Tudor Arghezi, Denie**** 

 
* danie – dar, donație 

** metanie (mătanie) – șir de mărgele pe care călugării sau credincioșii numără rugăciunile rostite 

*** cucuruz – porumb 

**** denie – slujbă de seară (efectuată în fiecare zi a săptămânii dinaintea Paștilor) 

 

Notă  

 Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare 

– 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).  

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 

cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ 

studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu.  

 

 În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ ales într-o perioadă, într-un 

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;  

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ ales; 

 – analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ 

ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, 

instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

 

Notă  

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 

18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte 

(existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 

1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia 

– 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).  

  

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte 

şi să dezvolte subiectul propus. 
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Fișă de evaluare la sfârșitul semestrului I 

la matematică 

Clasa a VI –a                                                                     

                                                                                                                                 Prof. Vieru Ana 

Școala Gimnazială ”Vasile Mitru” Tașca, Județul Neamț 

      PARTEA I.  (4,5 puncte) . Completați spațiile punctate: 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

 

 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

 

0,5p 

1. a)    Dacă  
𝑥

3
=  

4

6
 ,  atunci x = .............. 

b)    Un televizor costă 700 lei. După o scumpire cu 5%, televizorul va costa.......lei. 

      c)    Dacă A = { 11, 12, 13 } iar B = { 12, 14 }, atunci  A ∩ B = {……}. 

2.  Punctele A, B și C aparțin cercului de centru O și rază r = 3 cm, punctele A și B fiind 

diametral opuse, iar ∢ BOC = 300. Atunci:  

a) Lungimea segmentului AB este egală cu.........cm 

b) Măsura arcului mic 𝐵�̂�  este egală cu............0 

c) Măsura arcului mic 𝐴�̂�   este egală cu........0. 

3. a)  Dacă trei stilouri costă 120 lei,  atunci cinci stilouri de același fel costă.......lei. 

b)  Numerele a, b și c sunt direct proporționale cu 2, 3 și 4 iar suma lor este egală cu 180. 

Atunci a = ...... 

c)  Unghiul AOB are măsura egală cu 530. Dacă semidreapta OC este bisectoarea acestui 

unghi, atunci unghiul AOC are măsura egală cu .....0.......'. 

 

 Partea a II-a (4,5 puncte).   Efectuați rezolvările complete: 

0,7p 

 

 

 

0,8p 

0,6p 

0,6p 

1,2p 

 

0,6p 

1. Două unghiuri complementare au raportul măsurilor egal cu  
4

5
 . Determinați 

măsurile celor două unghiuri. 

2. Un tată se plimbă în parc cu fetița lui. Pasul său are lungimea de 70 cm iar pasul 

fetiței este de 30 cm. Aflați: 

a) la ce distanță față de punctul de plecare li se întâlnesc pașii ? 

b) peste câți pași de- ai fetiței li se întâlnesc pașii ? 

3. Aflați numerele prime a și b care îndeplinesc relația :     3a + 7b = 55. 

4. În figura 1, se știe că dreptele a și b sunt paralele, iar dreapta c este o secantă. 

Determinați valorile unghiurilor x și y. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1266  
 

 

 

 

5. În figura 2, unghiurile ∢AOB, ∢BOC , ∢COD, ∢ DOE și ∢ EOA sunt adiacente 

două câte două, iar măsurile lor sunt exprimate prin numere naturale consecutive. 

Determinați măsura unghiului ∢BOC, știind că unghiul ∢AOB are măsura cea mai 

mare. 

      

 

 

                                       Notă.  Timp de lucru : 50 de minute. 

                                                  Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

Barem de corectare 

 

Partea I 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 

2 735 12 6 300 1500 200 40 26030' 

0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p 
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Partea a II-a 

1.  

 

Notăm măsurile unghiurilor cu a și b. Avem relațiile: 

 a + b = 900 

𝑎

 𝑏
=  

4

5
  ⟺   

𝑎

4
=

𝑏

5
 =  

𝑎 + 𝑏

9
=  

90

9
= 10  

Obținem a = 400  și  b = 500.  

 

0,2p 

0,3p 

 

0,2p 

2. a) 70 = 2 ∙ 5 ∙ 7 ș𝑖 30 = 2 ∙ 3 ∙ 5 

c.m.m.m.c = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 = 210,  

 deci după 210 cm = 2,10 m se întâlnesc pașii lor. 

0,4p 

0,3p 

0,1p 

b)210 : 30 = 7 pași  0,6p 

3.  55 este număr impar și poate fi suma dintre un număr par și unul impar. 

Singurul număr prim și par este 2. 

Dacă a = 2, obținem 7b = 49, de unde b = 7. 

Dacă b = 2, obținem 3a = 41, nu se poate deoarece a este număr natural. 

Deci a = 2 și b = 7. 

0,1p 

0,2p 

0,2p 

0,1 

4. 𝑎 ∥ 𝑏
𝑐 − 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎

} ⟹ 𝑥 + 1650 = 1800 (externe de aceeași parte a secantei 

suplementare) 

⟹ 𝑥 = 150  

 
𝑎 ∥ 𝑏

𝑐 − 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎
} ⟹ (2y + 5)0 = 1650 (corespondente congruente) 

2y = 1600, deci y = 800. 

0,4p 

 

0,2p 

 

0,4p 

0,2p 

5. Suma măsurilor unghiurilor din jurul unui punct este egală cu 3600. 

Unghiul cu măsura cea mai mică este ∢𝐴𝑂𝐸. 

Notăm cu x măsura unghiului ∢𝐴𝑂𝐸 și avem relația : 

x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 = 3600. 

Obținem:            x = 700. 

Finalizare, măsura unghiului ∢𝐵𝑂𝐶 = 730.        

0,1p 

0,1p 

 

0,1p 

0,2p 

0,1p 
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FIȘĂ DE LUCRU- CLASA  a III-a 

ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE 

                                                                                 Prof.înv. primar Drăgan Julieta 

                                                                 Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași 

 

1.  Se știe că a= 4  , iar b+c= 27. Calculează  axb +axc  . 

 

2. Calculează : 

            915- 4 x(75-38 ) +5 x ( 16 +29 )= 

 

3. Află termenul necunoscut : 

17x6  +  a  =  178                a  - 27 x4 = 49               a  + 39x 5= 318 

 

4.  Află  valoarea numerelor  a   ,  b  , c   si  d   stiind că : 

a + b + c + d= 978 

a  este  triplul lui  b; 

b  este 129 ; 

c este cu 199 mai mic decât suma primelor două numere;  

d= ? 

 

5.        Maria a citit o carte. În prima săptămână a citit 27 de pagini , adică un sfert din cât a citit in a 

doua săptămână , si i-au mai rămas de citit 75 de pagini . 

         Cate pagini are cartea ? 
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Clasa a III-a 

                                                                             Prof. înv. primar DRĂGAN JULIETA 

                                                                        Școala Gimnazială ,,Spiru Haret”Oltenița, jud. Călărași 

Citește cu atenție textul: 

 

     Salcâmii din curtea lui Petrișor și a Ancuțăi au înflorit. În fiecare dimineață, copiii se bucurau de 

ciorchinii florilor de salcâmi. Printre florile lor zburau roiuri de albine. Cântecul lor îi îmbăta pe copii 

cu dulceață, ca și aroma tare a florilor de salcâm. Se așezaseră pe lavița din curte și zâmbeau spre 

salcâmi. 

     Pe ulița lor nu mai erau alți salcâmi. Toți copiii de pe uliță se strecurau la ei în curte pentru a vedea 

salcâmii înfloriți. 

- Măi Niculiță, tată-tău de ce nu pune salcâmi în curte? zice Petrișor către un copil din vecini 

care avea stupi. 

- Știu eu? De ce întrebi? 

- Pentru că  și albinele voastre vin la salcâmii noștri. 

- Le cunoști? îl întrebă Niculiță zâmbind. 

- Nu le cunosc, dar de bună seamă vin, că vă este aproape stupina. 

- Păi, dacă poți, oprește-le să nu mai vină. Eu nu le pot opri. 

     Petrișor rămase zăpăcit. Nu înțelegea cum de i-a venit să pună o asemenea întrebare lui Niculiță și 

acum îi era ciudă pe sine însuși.  

                                                                                          (Ion Agârbiceanu – Salcâmi în floare) 

 

1. Răspunde la întrebări: 

a) Cum se numeau copiii, în curtea cărora se aflau salcâmii? 

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

b) Cine zburau printre florile salcâmilor? 

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

c) Unde se așezaseră cei doi copii? 

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

d) Ce doreau să vadă copiii de pe uliță? 

 

 

SUCCES
! 

    Calificativ 
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.................................................................................................................................................. 

e) Cum se numea copilul care avea stupină? 

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

f) Cum rămase Petrișor, după dialogul cu Niculiță? 

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

2. Redactează planul simplu de idei al textului 

 

3. Subliniază verbele din dialogul copiilor și analizează primele șase verbe 

 

4. Transformă în verbe următoarele substantive: 

muncă → ............................                                         zâmbet → ......................... 

învățătură → ...............................                                copilărie → ............................ 

tăcere → ..............................                                        bucurie → ............................ 

 

5. Explică cuvintele:  

cofeturi = 

pâlc = 

bihuncă = 

 

6. Alcătuiește enunțuri cu : 

țiplă → 

turbincă → 

dezmierda → 

 

7. Completează enunțurile cu unul dintre cuvintele: iau, ea, iei, ia, ei, este 

• Alina _____ la cofetărie și își _____ o prăjitură. 

• Elevii își ______ cărțile. _______ sunt elevi silitori. 

• Tu îți _____ cireșe, iar ______ își cumpără vișine. 
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8. Evidențiază, în enunțuri, înțelesurile diferite ale cuvântului mătură. Precizează ce 

exprimă cuvântul în fiecare situație. 

 

9. Relatează o întâmplare trăită de tine. 

Descriptori de performanță: 

 

Itemul                            Calificativul 

 FOARTE  BINE    BINE  SUFICIENT 

I1. formulări de răspunsuri, pe baza 

unui text citit la prima vedere  

 5 – 6 răspunsuri   

 

3 – 4 răspunsuri   2 – 3 răspunsuri   

I2  redactarea planului simplu de idei 

 

3 idei  2 idei 1 idee 

I3.  selectare de verbe, analiza 

gramaticală 

 

 subliniază toate 

verbele si face 

corect analiza 

primelor 6 

subliniază două 

treimi din verbe 

si face corect 

analiza a 4-5 

verbe 

subliniază o 

treime din verbe 

si face corect 

analiza a 2-3 

verbe 

I4. schimbarea valorii gramaticale 5 – 6 cuvinte 3 – 4 cuvinte 1 – 2 cuvinte 

I5. explicare de cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt 

I6. alcătuiri de enunțuri 

 

3 enunțuri 2 enunțuri 1 enunț 

I7. completare de spații lacunare 5 – 6 spații 

lacunare 

3 – 4 spații 

lacunare 

1 – 2 spații 

lacunare 

I8. evidențierea sensurilor diferite ale 

unui cuvânt 

3 sensuri 2 sensuri 1 sens 

I9. relatarea unei întâmplări scrie corect, lizibil, 

respectă modul de 

relatare a unei 

întâmplări 

respectă modul 

de relatare a unei 

întâmplări, dar 

are greșeli de 

ortografie și 

punctuație 

redactează un 

text, fără a 

respecta modul 

de relatare a unei 

întâmplări și are 

greșeli de 

ortografie și 

punctuație  

 

 

     Itemi     Calificativul final 

    Rezolvă integral și corect 7 - 9  itemi (1- 2 parțial corect);     FOARTE BINE 

   Rezolvă integral și corect 4 - 6 itemi; 1 item incorect / parțial 

corect restul itemilor 

     BINE 

 Rezolvă integral și corect 2 - 3 itemi; incorect / parțial corect 

restul itemilor 

    SUFICIENT 
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Rezultatele probei de evaluare 

 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele  

I1 I2 
 

I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

      

 

           Centralizare pe calificative: 

 

Nr. elevi I1 I2 
 

I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal 

Calificative 

FB           

B           

S           

I           

 

 

Concluziile  probei  de evaluare 

 

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

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

 

Măsuri ameliorative 

 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................. 
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Resursă  Educaţională Deschisă 
TEST VIRTUAL LA MATEMATICĂ 

MATEMATICĂ (padlet.com) 

 Prof. Moraru Daniela 

Liceul Teoretic “Radu Popescu”, Popești-Leordeni, Ilfov 

 

NIVEL : LICEAL 

CLASA: a XII-a 

Aria curriculară: MATEMATICĂ 

Disciplina : Matematică 

Prezenta lucrare se dorește a fi un exemplu de test în cadrul etapei de evaluare. Exemplul 

descris mai jos, se referă la disciplina MATEMATICĂ, pentru clasa a XII-a. Testul se aplică ca și 

evaluare pentru activitățile remediale. Testul este astfel structurat asemănător cu testul dat în cadrul 

Simulării examenului de Bacalaureat. Am considerat că este necesar ca materialul să parcurgă etape 

ce intră în componența unui test de evaluare semestrială. Testul acoperă mai multe unități de învățare, 

structurate pe 3 subiecte, asemănător modelului propus.  

Dată: 23.08.2021 

Clasa : a XII-a  

Aria curriculară: MATEMATICA ŞI ŞTIINŢE 

Disciplina: MATEMATICĂ  

Competențe specifice :  

1.  Utilizarea relaţiilor lui Viète pentru caracterizarea soluţiilor ecuaţiei de gradul al II-lea şi 

pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaţii  

2.  Utilizarea funcţiilor în rezolvarea unor probleme şi în modelarea unor procese 

3. Calcularea unor măsuri de unghiuri şi arce utilizând relaţii trigonometrice 

4. Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductive 

5. Rezolvarea unor ecuaţii şi sisteme utilizând algoritmi specifici  

6. Stabilirea unor condiţii de existenţă şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi identificarea unor 

metode adecvate de rezolvare a acestora 

7. Studierea unor funcţii din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ utilizând diverse 

procedee: majorări sau minorări pe un interval dat, proprietăţi algebrice şi de ordine ale 

mulţimii numerelor reale în studiul calitativ local, utilizare a reprezentării grafice a unei 

funcţii pentru verificarea unor rezultate 

8. Determinarea şi verificarea proprietăţilor structurilor algebrice, inclusiv verificarea faptului 

că o funcţie dată este morfism sau izomorfism 

9. Identificarea unor metode de calcul ale integralelor, prin realizarea de legături cu reguli de 

derivare  

10. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor integrale definite 

11. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite, în scopul optimizării soluţiilor 
 

Subiectul lecţiei : TEST VIRTUAL LA MATEMATICĂ 

Tipul lecţiei : Lecție de evaluare 

Locul de desfăşurare : sala de clasă  

Timpul acordat : 120 minute 

Strategii didactice : 

Principii didactice : 

➢ principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştiinţelor ; 

➢ principiul accesibilităţii cunoştinţelor şi deprinderilor; 

https://padlet.com/morarud1973/MATEMATICA


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1275  
 

➢ principiul repetării integrate şi întăririi imediate a cunoştiinţelor; 

➢ principiul conexiunii inverse ; 

Metode de învăţământ : 

   metode de acţiune : 

          -     problematizarea ; 

         

 Resurse procedurale : 

➢ material bibliogafic de specialitate ; 

➢ programa şcolară; 

➢ tipuri de exerciţii aplicative; 

Forme de organizare a activităţii instructive : 

➢ de participare colectivă(frontală); 

➢ individual ; 

Forme de dirijare a activităţii : 

➢ dirijată de către profesor ; 

➢ independentă ; 

Metode de evaluare : 

- continua; 

DESCRIERE 

Testul propus, se adresează elevilor de clasa a XII-a. 

MATERIALE UTILIZATE 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

1.MOMENT ORGANIZATORIC  

            2. DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

      3.EVALUAREA ȘI NOTAREA ELEVILOR 
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SISTEME DE ECUAŢII LINEARE 

Teorie și indicații de rezolvare 

Profesor  Cristina Măgirescu 

Colegiul „N. V. Karpen” Bacău 

 

Forma generală:













=++

=++

=++

nnnn dzcybxa

dzcybxa

dzcybxa

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

2222

1111

  Matricea sistemului:  





















=

nnn cba

cba

cba

A
.........

222

111

 

Matricea termenilor liberi:  





















=

nd

d

d

B
...

2

1

  Matricea necunoscutelor: 

















=

z

y

x

X  

Atunci forma matriceala a sistemului este:   A·X=B. 

Un sistem de ecuaţii liniare în care matricea termenilor liberi este nulă se numeşte sistem omogen. 

 

Tipuri de sisteme: 

-sistem compatibil determinat - când sistemul are soluţie unică. 

-sistem compatibil nedeterminat - sistemul are mai multe soluţii. 

-sistem incompatibil - sistemul nu are soluţii. 

 

METODE DE REZOLVARE A SISTEMELOR 

1. Metoda Cramer: 

-sistem Cramer – nr. de ecuatii este egal cu nr. de necunoscute 

                            - det. sistemului este nenul 

Daca sistemul este de tip Cramer cu necunoscutele nxxxx ,...,,, 321 , se notaeză 
nxxx  ,....,,

21
determinanţii 

asociaţi necunoscutelor. 

Determinantul 
ix se obţine înlocuind coloana „i” a coeficienţilor necunoscutei ix  cu termenii liberi. 

Prin metoda lui Cramer soluţiile sistemului sunt date de formulele: 



= 1

1

x
x ,  




= 2

2

x
x ,  




= 3

3

x
x , …,




= nx

nx  

2. Metoda Gauss: 

-constă în aducerea sistemelor de ecuaţii liniare la o formă triunghiulară sau trapezoidală prin eliminarea 

succesivă a necunoscutelor 

 

 

Vă propun în continuare să rezolvăm un sistem de ecuații prin metoda Cramer! 

 

FIŞA 1 de lucru – SISTEME - CLASA a XI- a 

 

Să se rezolve sistemul: 

4

2 1

3 3

x y z

x y z

x y z

− + =


+ − = −
 + + =

 

Indicații de rezolvare: 
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 1. Matricea sistemului este:  

1 1 1

2 1 1

3 1 1

A

− 
 

= − 
 
 

  (coeficienții necunoscutelor din sistem) 

 2. Determinantul sistemului este: 

1 1 1

det 2 1 1 ...

3 1 1

A

−

 = = − =  Calculați! Ar trebui să vă dea 6. 

  

 3.  

4 1 1

1 1 1 ...

3 1 1

x

−

 = − − =   

În determinantul   am înlocuit coloana „1” a coeficienţilor necunoscutei x  cu termenii liberi. 

 

 4.  

1 4 1

2 1 1 ...

3 3 1

y = − − =  

În determinantul   am înlocuit coloana „2” a coeficienţilor necunoscutei y  cu termenii liberi. 

 

 5.  

1 1 4

2 1 1 ...

3 1 3

z

−

 = − =  

 În determinantul   am înlocuit coloana „3” a coeficienţilor necunoscutei z  cu termenii liberi. 

 

6. Sistemul are soluţia unică dată de formulele lui Cramer: 

6
1

6

xx


= = =


 

9 3

6 2

y
y

 − −
= = =


 

...
...

6

zz


= = =


  Calculați! Finalizați! 

 

7. Soluţia sistemului este: S={ (1, 
3

2

−
, …) }. Recomandare: Verificați soluția găsită! 

FIŞA 2 de lucru – SISTEME - CLASA a XI- a 

 

Să se rezolve sistemul: 









=++

=−+

=++

433

532

2

zyx

zyx

zyx
 

 

Schema de rezolvare: 

 1. Matricea sistemului este:  A = 

    

 

 2. Determinantul sistemului este: =  
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 3.  =
x

 

 

 

 4.  =
y

 

 

  

 

 

 5.  =
z

 

  

 

 

6. Sistemul are soluţia unică dată de formulele lui Cramer: 

 

=x  

 
=y  

 

=z  
 

7. Soluţia sistemului este: S={ ( , , ) }. Recomandare: Verificați soluția găsită! 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1279  
 

Fișă de lucru pentru elevii cu CES 

                                                  Văd cu ochișorii mei… cuvinte și imagini 

 

Profesor psihopedagog Grecu Mihaela 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați 

 

  Obiective urmărite: exersarea lexiei cuvintelor, a operațiilor gândirii, a stabilității atenției și a 

motricității fine. 

 

      Citește cuvintele date,    caută  imaginile   corespunzătoare   și colorează-le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC OU OI CAI NAI CANA MAMA 

Repetăm, exersăm!!! 
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Fișă de consolidare 

Substantivul – clasa a III-a  

                                                                               prof.înv.primar Nistor Liana Monica 

                                                                                 Școala Gimnazială ,,Ioan Vlăduțiu” Luduș, Mureș 

1. Identificați și subliniați substantivele din următorul șir de cuvinte: frumos, a merge, alergare, trei, 

Mariei, deasupra, cărții, întâmpină, românilor. 

2. În locul substantivelor comune găsiți un singur substantiv: 

- păpușă, minge, cub = jucării 

- rochie, cămașă, bluză =___________________  

- trandafir, garoafă, mușețel =____________________  

- vrabie, gâscă, rață = ___________________  

- măr, gutuie, pară = ________________________ 

- doctor, muncitor, profesor = ______________________ 

- pilă, ciocan, clește = ______________________   

3. Găsiți câte un substantiv pornind de la cuvintele: 

- a munci – muncă 

- a răsplăti – _________________ 

- a începe – ___________________ 

- a mânca – ___________________ 

- a se plimba – ________________ 

- a se juca – __________________ 

- a cânta – ____________________ 

4. Schimbați genul substantivelor: 

- urs –ursoaică 

- lup – ______________ 

- nepot – ______________ 

- leu – _________________ 

- prieten – ________________ 

- gâscă – _________________ 

- vulpe – __________________ 

- barză – ___________________ 

- rață – ______________________ 

- veveriță – _____________________ 

5. Numiți locuitorii din următoarele țări: 

- Grecia – greci 

- Austria –  

- Italia –  

- Germania –  

- Franța 

- America –  

- Elveția –  

- Olanda –  
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6. Se dau următoarele substantive: 

Ion Creangă, pagină, București, cocoș, Mureș, ploaie, România, scaun. 

a) treceți în tabel substantivele: 

b) adăugați în tabel alte trei substantive comune și alte trei substantive proprii. 

Substantive comune Substantive proprii 

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Citiți textul: 

              Săgeata zboară ca gândul. Ștefan își trimite căpitanii s-o caute. Departe, departe,săgeata 

Domnului Moldovei se înfipse într-un paltin bătrân. 

                                                                                   (Povestiri istorice – Dumitru Almaș) 

Puneți în dreptul enunțurilor A (adevărat) sau F (fals) după cum este cazul: 

__ În text sunt șapte substantive. 

__ În text sunt cinci substantive comune și două substantive proprii. 

__ Cuvântul ,,bătrân” este substantiv. 

__ Substantivul ,,căpitanii” este la numărul plural. 

__ Cuvântul ,,gândul” este substantiv comun, genul neutru, numărul singular..  

8. Analizează substantivele din enunțurile următoare: 

a) În satul Humulești s-a născut marele povestitor Ion Creangă. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Munții Carpați străjuiesc cu înălțimile lor pământul patriei noastre. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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LECȚIE DE RECAPITULARE DE TIPUL E.R.R. 

METODA CUBULUI 

Ion, de Liviu Rebreanu 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

Șova Simona Andreea 

Colegiul ,,N. V. Karpen” Bacău 

 

TEMA LECȚIEI: Ilustrați particularitățile compoziționale ale romanului realist interbelic „Ion”, de 

Liviu Rebreanu. 

 

1. EVOCAREA/ MOMENT INTRODUCTIV: 

a. Interpretați concepția despre artă a lui Liviu Rebreanu, reflectată în fraza: 

„Pentru mine, arta – zic artă și mă gândesc mereu numai la literatură – 

înseamnă creație de oameni și de viață.” (Liviu Rebreanu, Cred, 1924) 

b. Ilustrați prin două referințe critice, concepția exprimată de Liviu Rebreanu în afirmația de mai sus. 

 

 

2. REALIZAREA SENSULUI/ DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE RECAPITULARE: 

➢ Metoda aleasă: CUBUL (adaptat la o lecție de literatură) 

 

I. DESCRIE 

a. Definiți conceptul operațional de roman. 

b. Precizați trăsăturile romanului realist. 

c. Precizați aspectele privind apariția și substratul antropologic al romanului „Ion”, de Liviu Rebreanu. 

 

 

II. APLICĂ 

a. Formulați semnificația titlului, temele și perspectiva narativă din romanul realist „Ion”, de Liviu 

Rebreanu. 

b. Explicați construcția discursului narativ din romanul realist „Ion”: cronotop, părți și tehnici narative 

utilizate. 

III. ASOCIAZĂ 
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       Apelând la textul operei, discutați construcția subiectului din romanul realist „Ion”: titluri de 

capitole, momentele subiectului și conflicte narative. 

 

IV. ANALIZEAZĂ 

       Prezentați sintetic personajele din romanul realist „Ion”, analizând trăsăturile care se desprind 

din textul epic propus și precizând modalitățile de caracterizare: Ion, Ana, Florica, Vasile Baciu, 

George, preotul Belciug etc. 

 

V. COMPARĂ 

       COMPARAȚI elementele compoziționale identificate în incipitul romanului „Ion”, cu cele din 

excipitul operei, evidențiind impresia de „corp sferoid” a textului rebrenian, exprimată clar într-una 

dintre mărturisirile autorului: 

„Înseși acțiunile principale, la sfârșit, trebuiau să se unească, să se 

rotunjească, să ofere imaginea unei lumi unde începutul se confundă cu 

sfârșitul.” (Liviu Rebreanu, Cred, 1924) 

 

VI. ARGUMENTEAZĂ 

       Oferă două argumente susținute de exemple din romanul „Ion”, pentru a demonstra caracterul: 

realist, tradițional, interbelic, obiectiv, social (în special, scena horei), doric (Nicolae Manolescu) și 

„de aventură” (Thibaudet) al textului avut în vedere. 

 

3. REFLECȚIA 

       Realizează un eseu de una-două pagini, în care să prezinți particularitățile de compoziție narativă 

în romanul realist „Ion”, valorificând următorul fragment critic: 

 

În romanul „Ion’’ se remarcă ,,metoda fără strălucire artistică, fără stil. […] 

Ion este cea mai puternică creație obiectivă a literaturii române.’’ 

(Eugen LOVINESCU) 
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Fişă de lucru corpuri geometrice 

CLASA A II-A  

Korsinszki Andra-Mirela 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Sighetu Marmaţiei 

 

 

1.Scrie denumirea fiecărui corp geometric:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Încercuieşte litera A dacă propoziţile sunt adevărate şi F dacă sunt false. 

Cubul are 6 feţe.   A  F 

Cuboidul are 3 vârfuri.  A  F 

Sfera seamănă cu o minge.   A   F 

Conul are un vârf turtit.   A   F 

Cilindrul are bazele în formă de triunghi.  A  F 

Cubul are feţele în formă de pătrat.   A   F 

Conul se aseamănă cu cornetul de la îngheţată.  A  F 

4. Completează tabelul cu numărul de corpuri care se găsesc în construcţia alăturată. Coloreaz-

o cu culorile tale preferate. 
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   FINAL TEST PAPER,                    

  Grade: 8th                

                                                              Prof. Bozântan Gabriela Marina 

                                                              Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic Mănăștur    

                                             

    I. Complete each of these sentences with one word below in the correct form. Some of 

them are extra.                                                                                            (5x0,40=20 points) 

 yawn, whisper, crash, scream, ring sneeze, whistle. 

1. There was a loud explosion and then the students started……………………… 

 

2. I’m sorry to keep…………………… but, I couldn’t sleep last night. 

 

3. Mary is…………………… our front door bell. 

 

4. Even if you ………………… I can hear what you are saying. 

 

5. The tray with all glasses fell to the floor with a loud………… 
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 II. Fill in the sentences with the correct form of the verb in brackets using the  type of 

Conditional Clauses mentioned at the end:                                           (5x0,40=20 points) 

1.  If I have time I………………………………(go) out. (type0) 

2.  You will take an umbrella, if it………………………………  (rain). (type1) 

3.  If I went to school, I ……………………………… (pass) the exam. (type2) 

4. I ……………………………… (go) to the theatre if you come with me. (type1) 

5. I…………………………………(help) you if I had enough time. (type2) 

 

III. Fill in the correct form of the verb in Present Perfect Simple:  (5x0,40=20 points) 

1. We _________________ (wash) the dishes. They’re clean now. 

2. _________________________ (you ever be) to France? 

3. The airplane _________________ (just land). The pilot is just getting out. 

4. I’m tired. We _________________ (walk) 7 miles. 

5. They ______________________ (just come) back home. 

 

IV.  Choose the best answer to fill the gap in each of the following:   (5x0,20=10 points) 

1. The dog ..... barking you can hear is our neighbour's dog. 

a) who b) which c) whose 

2. This is the purse ..... she is looking for. 

a) who b) that c) whose 

3. Could you tell me the name of the girl..... is sitting opposite you? 

a) who b) which c) whom 

4. My mother, ..... worked as a nurse, is retired now. 

a) that b) whose c) which 

5. I don't know the phone number ..... is used in case of emergencies. 

a) what b) which c) whose 

V. Make sencences with the following words:                                        (5x 0,40=20 points) 

Fantasy:.............................................................................................................................................. 

Gadgets:............................................................................................................................................. 

Wrinkles:.......................................................................................................................................... 

Tennis:................................................................................................................................................ 

Helmet:.............................................................................................................................................. 
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INITIAL TEST 

                                                                                                      Date: 

                                                                                                               Grade: 3rd 

              Prof: Bozântan Gabriela Marina 

                                                         Școala Gimnazială ‚,Augustin Buzura’’Copalnic Mănăștur 

 

I. Complete with has got /have got. (8x0,25= 2p) 

1. They … … … a beautiful house. 

2. He … … … a nice dog. 

3. She … … … a nice doll. 

 4. It … … … a long tail. 

 5. Helene……...a beautiful skirt. 

 6. George……....a great friend. 

 7. We………..small noses. 

 8. You………..short hair. 

 

II. Match the numbers with the words: (5x0,2=1p) 

1. three                                            a. 12 

2. eighteen                                       b. 20 

3. twelve                                          c. 3 

4. five                                              d. 16 

5. sixteen                                         e. 18 

 

III. Read and answer: (4x0.5=2p) 

1. Can you play the piano?………………………………………………………... 

2. Have you got a sister?………………………………………………………….. 

3. Can you fly?…………………………………………………………………….. 

4. Have you got black eyes?……………………………………………………….. 

 

IV. Read and choose: (5x0,4=2p) 

‘’ Sally is George and Mary’s mother. She is tall and slim and she is pretty. She has got long dark hair 

and big blue eyes. She has got a small nose and a small mouth. She has got a beautiful face.’’ 

1. Sally is tall/ short. 
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2. George is Mary’s brother/sister. 

3. Sally has/hasn’t got blue eyes. 

4. Sally has got long hair/short hair. 

5. Sally has got/ hasn’t got a beautiful face. 

 

V. Underline the correct form of the verb to be: (5x0,4=2p) 

1. She  is/ are  my cousin.  

2. We  is / are   best friends.  

3. They  are / is my parents.  

4.  Dogs is/ are my favorite animals. 

5.  He is / are your brother  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Good Luck!!!                                                                          1 point granted 
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Test de evaluare sumativă 

Prof. Voicu Cornelia 

Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău 

 

Domeniul: Economic 

Calificarea profesională: Tehnician în activități economice 

Modulul: Contabilitate/ Clasa: a XI-a 

 

Subiectul. I.                                             20 puncte  

A. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1.Înregistrarea subscrierii asociaţilor la capitalul social al unei societăţi se realizează cu formula 

contabilă : 

a. 456 = 1011             2000                       

b. 5311 = 1012           2000 

c. 456 = 1012             2000                  

d. 5121 = 1011            2000 

 2.  Capitalul social al societăţilor de capitaluri se divide în : 

a. obligaţiuni         

 b. acţiuni            

 c. dividende           

  d.  rezerve 

3..  În situaţia diminuării capitalului social, înregistrarea corectă este: 

a. 1012    =   456 

b. 1011    =    117 

c. 1012    =    503 

d. 1011    =    456 

4. Să se calculeze şi să se înregistreze amortizarea anuală a unui utilaj în valoare de 30.000 lei, în al 

doilea an de funcţionare conform metodei liniare, durata de utilizare 5 ani: 

a. 6811   =    2813     7.200 

b. 6811   =    2813     6.000 

c. 6811   =    2813     9.120 

d. 6811   =    2813     6.300 

5. Precizați care cont este creditat eronat la debitarea contului 301 „Materii prime”. 
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a. 404 ”Furnizori de imobilizări”; 

b. 408 „Furnizori facturi nesosite”; 

c. 401 ”Furnizori”; 

d. 456  ”Decontări cu asociații privind capitalul”. 

6. Stabiliţi semnificaţia formulei contabile 345 = 711 : 

a. achiziţie produse finite                

           b. obţinere produse finite 

           c. vânzare produse finite       

           d. scoaterea din evidenţă produse finite 

7. Dispunem de următoarele date privind produsele finite: produsele finite obţinute  200 bucăți a 50 

lei/buc cost standard; cost efectiv 51 lei/buc. Care este articolul contabil și suma corectă pentru 

diferența de preţ aferentă produselor finite obţinute? 

a. 348 = 711     

b. 711 = 345    200 

c. 348 = 711    200 

d. 345 = 348    200 

8.   Prin articolul contabil 6811=201 se înregistrează: 

a. amortizarea cheltuielilor de constituire 

b. trecerea pe cheltuieli a cheltuielilor de constituire neamortizate 

c. scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire 

d. articolul contabil nu este corect 

9. Formula contabilă de mai jos reprezintă : 

                                  %     =  456      1500                

                                 212                    1000               

                     211                    500             

a. retragerea aportului asociaţilor la capital 

b. achiziţia unei construcţii şi a unui teren 

c. aportul  unei construcţii şi a unui teren  la capitalului social                                                                                                                    

d. intrarea de mijloace fixe prin donaţie 

10. Stabiliţi semnificaţia formulei contabile 2813 = 2133: 

a. vânzare unui mijloc de transport                    

b. achiziţia unui mijloc de transport                      

c. amortizarea  unui mijloc de transport              

200 
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 d. scoaterea din evidenţă a unui mijloc de  transport              

 

Subiectul. II.                                                        20 puncte 

A. În coloana A sunt indicate operații economice iar în coloana B diferite formule contabile. 

Scrieți, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A si literă corespunzatoare din coloana B.     

A. Operatii economice                                                  B. Formule contabile 

1. majorarea capitalului social prin 

încorporarea rezevelor statutare 

2. achizţionarea de mărfuri pe baza de 

aviz de însoţire a mărfii 

3. realizarea cu forte proprii                                           

a unui proiect de cercetare 

4.  plata prin virament a unui bilet la 

ordin      

5. realizarea unui utilaj cu forţe proprii                                                                                                                                                 

a. 203=721 

b. 403=5121 

c. 1063=1012 

d.    % = 408  

     371 

    4428     

e.  2131=722                                                                                         

                                                                      

B. Care din afirmaţiile de mai jos apreciaţi că sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Creanţele imobilizate sunt sume sau valori date altor entităţi pe o perioadă mai mică de un 

an. 

2. Rezervele legale nu depăşesc 5% din capitalul social. 

3. Rezervele legale se constituie din profitul brut. 

4. Imobilizările necorporale sunt active identificabile nemonetare reprezentate de valori 

nemateriale şi de documente juridice şi comerciale. 

5. Interesele de participare reprezintă drepturi deţinute în capitalul altei societăţi în scopul 

obţinerii de venituri financiare. 

 

Subiectul. III.                                            50 puncte 

Societatea comercială S.C. ALPHA S.R.L. având ca obiect de activitate prestări servicii 

transport realizează în cursul lunii februarie următoarele operaţiuni economice: 

1. S-a obținut un credit pe termen lung, 6 ani, în sumă de 20.000 lei de la Banca Transilvania, 

în data de 2.02.2021. Știind că banca a stabilit o dobăndă de 2.400 lei pe an s-a înregistrat și s-a achitat 

dobânda  pentru prima lună. 
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2. S-a recepţionat în data de 10.02.2021 un garaj realizat prin efort propriu, pentru care s-au 

consumat materii prime în sumă de 18.000 lei, forță de muncă salariată 52.000 lei, energie electrică 

conform facturii furnizorilor în sumă de 4.000 lei, TVA 19%.   

3. În data de 12.02.2021 se emite factură pentru vânzarea unui calculator a cărui valoare de 

intrare  este 3.200 lei, după doi de la cumpărare, la valoarea rămasă, ştiind că a fost amortizat accelerat, 

durata de serviciu 5 ani. După vânzare se scoate din evidență. 

4. S-a înregistrat în data de 16.02.2021 transferul altor reserve în valoare de 8.000 lei la 

capitalul social. 

5. Se achiziţionează materiale consumabile - combustil  în valoare de 2.000 lei, TVA 19 % 

conform factura, care se achită prin virament conform ordin de plată, în data de 18.02.2021. 

6. În data de 19.02.2021 se dă în consum 40% din combustibilul achiziționat în ziua anterioară. 

7. Se achiziționează cu o licenţă de transport în valoare de 7.000 lei conform  chitanța nr. 75 

din 19.02.2021. 

8. Se scoate din evidenţă programul informatic existent în unitate, amortizat integral la valoare 

de 2300 lei, în data de 21.02.2021 

9. Scoaterea din folosinţă în data de 24.0.2021, prin casare, a unei clădiri înregistrate la 20.000 

lei şi amortizată 90%. În urma casării se recuperează piese de schimb care se predau depozitului în 

valoare de 3.500 lei. 

10. Se închid conturile de venituri și cheltuieli la sfârșitul lunii februarie.            

 Se cere analiza contabilă și întocmirea formulei contabile.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1293  
 

Barem de corectare şi notare 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

SUBIECTUL I.................................................................................................................... 20 p 

1. a;   

2. b;   

3. a;   

4. b;   

5. a;   

6. b;   

7. c;   

8. a;   

9. c;   

10. d. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2  puncte. 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

SUBIECTUL II.................................................................................................................. 20 p 

A. 10 puncte 

1. c 

2. d 

3. a 

4. b 

5. e 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2  puncte. 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

B. 10 puncte 

a) F 

b) F 

c) A 

d) A 

e) A 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2  puncte.Pentru răspuns greşit sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte. 
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Subiectul. III. ......................................................................................................................50 p 

1.  

5121 = 162 20.000 2 p 

666 = 1682 200 2 p 

1682 = 5121 200 2 p 

2.  

601 = 301 18.000  2 p 

641 = 421 52.000 2 p 

% 

605 

4426 

= 401 4.760 

4.000  

760 

2 p 

212 = 722 74.000 2 p 

3.  

Amortizarea accelerată anul I = 50%xVI = 50%x3.200 = 1.600 

Amortizarea accelerată anul II = 1600/4 = 400 

Valoarea rămasă =  3.200-1.600-400 = 1.200                   4 p 

461 = % 

7583 

4427 

1.428 

1.200 

228 

  2 p 

% 

6583 

2814 

= 214 3.200 

1.200 

2.000 

 2 p 

4.  

1068 = 1012 8.000 2 p 

5.   

% 

3022 

4426 

= 401 2.380 

2.000  

380 

2 p 

6.  

6022 = 3022 800 2 p 

7.  
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8.  

2808 = 208 2.300 4 p 

9.  

% 

6588 

2812 

= 212 20.000 

2.000  

18.000 

4 p 

3024 = 7588 3.500 4 p 

10.  

121 = % 

601 

641 

605 

6583 

6022 

666 

6588 

78.200 

18.000 

52.000 

4.000 

1.200 

800 

200 

2.000 

4 p 

 

% 

722 

7583 

7588 

= 121 78.700 

74.000  

1.200 

3.500 

4 p 

 

Pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 0,5 p.  

Pentru un răspuns greșit sau lipsa acestuia se acordă 0 p 

205 = 5311 7.000 2 p 
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Modele de lucrări semestriale pentru elevii din învățământul special 

Prof. Modoc Maria-Aurelia 

Școala Gimnazială Specială Baia Mare, Maramureș 

 

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

 

1. Copiază câteva versuri din manual. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. Desparte în silabe cuvintele: 

Masă  

Globuri 

Telefon 

Maşină 

Carte 

 

3. Scrie câte trei exemple de: 

Animale domestice 

Flori 

Instrumente muzicale 

 

4. Pune substantivele în coloana potrivită: câine, lanternă, tunet, bucătar, pixuri, zăpadă, sobă, 

furnică, soare 

FIINŢE                             LUCRURI                            FENOMENE ALE NATURII 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

5. Eu scriu una, tu scrii multe! 

Casă –  

Nor – 

Măr – 

 

6. Eu scriu multe, tu scrii una! 

Căni – 

Trenuri – 

Oameni – 

 

7. Desenează câteva simboluri ale iernii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1298  
 

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

 

 

1. Dictare  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Transcriere  

a __________________________________________________ 

m __________________________________________________ 

n __________________________________________________ 

i ___________________________________________________ 

v __________________________________________________ 

t ___________________________________________________ 

 

3. Transcriere şi citire 

amar _______________________________________________ 

rană ________________________________________________ 

toc _________________________________________________ 

cot _________________________________________________ 

sac_________________________________________________ 

mare _______________________________________________ 

supă _______________________________________________ 

 

4. Desparte în silabe cuvintele: 

Masă  

Casă 

Vilă 
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

1. Dictare 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

2. Încercuiește cuvintele: 

ov oc hol hil 

av ac lip vis 

or at hul lap 

ar am vos lup 

om op pot fir 

ap ot far tot 

 

3. Din următorul șir de cuvinte încercuiește numele de persoane: 

        Ana, am, ac, Ene, Mia, lac, Lia, lin, loc, Titi. 

4. Eu scriu una, tu scrii multe! 

ca-să     ca -se 

ma-să  

nu-că 

fa-tă 
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5. Eu scriu multe, tu scrii una! 

me-re      măr 

pe-re 

be-țe 

ra-țe 

 

 

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VII-A, SEMESTRUL I 

1. Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a) Care sunt caracteristicile creaţiei populare? 

b) Unde au crescut Mureşul şi Oltul? 

c) În ce se transformă cei doi fraţi? 

2. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: 

Televizor 

Globuri 

Învăţătură 

Paltoane 

Telefonie 

3. Încercuieşte consoanele din următoarea propoziţie: 

Dan este sportiv .  

4. Scrie câte cinci substantive care să denumească: 

- Nume de fete: 

- Instrumente muzicale: 
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- Îmbrăcăminte: 

- Flori: 

- Fenomene ale naturii: 

5. Pune substantivele la singular sau la plural: 

Vânător – 

Flori –  

Cabană –  

Băieţi – 

Sticlă – 

Urşi – 

Ploaie – 

Bucurii – 

Bulgăre – 

Trandafiri – 

 

6. Pune substantivele la genul potrivit: 

Caiet, floricică, şoim, motoare, bunica, urs 

 

MASCULIN                           FEMININ                               NEUTRU 

UN-DOI                                  O-DOUĂ                                UN-DOUĂ 

 

7. Scrie câteva propoziţii despre anotimpul iarna. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________     

 

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA A VI-A, SEMESTRUL I 

1. Răspundeți la următoarele întrebări: 

 a) De unde s-a întors prepelița? 

 b) Câți pui a avut prepelița? 

 c) Ce le spune prepelița puilor atunci când apare vânătorul? 

 d) Ce se întâmplă cu puiul cel mare? 

2. Subliniați substantivele din următorul șir de cuvinte: 

 casă, frumoasă, om, bine, flori, roșu, toamna, iarna, corect, Adina, ceasuri, întunecat. 

3. Treceți  la singular următoarele substantive: 

 Zidari –  

 Veveriţe –  

 Calculatoare –  

 Dulapuri –  

 Ploi –  

 Tunete –  

 Cărţi –  

 Fete –  
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4. Treceţi la plural următoarele substantive: 

 Masă –  

 Calculator –  

 Telefon –  

 Fulger –  

 Primăvară –  

 Şoarece – 

5.  Scrie câte cinci substantive care să denumească: 

- nume de ființe ______________________________________________________ 

- nume de animale ____________________________________________________ 

- nume de rechizite ____________________________________________________ 

- nume de flori _______________________________________________________ 

6. Dictare 
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LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

SEMESTRUL I, CLASA A VIII-A 

1. Scrie câteva lucruri despre Toma Alimoş. 

 Toma este: - 

                             - 

                             - 

2. Scrie definiţia doinei. 

 

3. Comentează următorul proverb: 

 Cine are carte, are parte. 

 

4. Scrie câte cinci exemple de: 

 Flori  

 Animale sălbatice 

 Fenomene ale naturii 

 Nume de ţări 

 Îmbrăcăminte  

5. Pune substantivele la genul potrivit: 

 Casă, scaun, muncitor, maşină, urs, tren. 

 

MASCULIN                               FEMININ                                       NEUTRU 

UN – DOI                                   O – DOUĂ                                      UN – DOUĂ  
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6. Treceţi la plural sau la singular substantivele:ană 

 Cană  

 Calendare 

 Plasă  

 Sucuri  

 Calorifer 

 Ploi  

 Tunet  

 Zâmbete 

 Crin  

 Cartofi  

 

7. Răspundeţi la următoarele întrebări pentru a alcătui o compunere: 

Iarna 

În ce anotimp ne aflăm ? 

Care sunt lunile de iarnă ? 

Cum este vremea în acest anotimp? 

Ce se întâmplă în natură în anotimpul iarna? 

Cum se joacă copiii iarna ? 

Care sunt sărbătorile de iarnă ? 

De ce ne place acest anotimp? 
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MATERIAL SUPORT pentru exersarea lexiei și a operațiilor gândirii, comprehensiunea lecturii 

și a cerințelor  

Profesor psihopedagog Pangrate Geanina 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați 

 

➔ DESPRE CINE ESTE VORBA? 

https://www.liveworksheets.com/ee2228410gh 

 

Citește cuvintele din fiecare casetă și alege imaginea potrivită pentru descrierea respectivă!  

 

galbenă 

ovală 

acră 

 veselă 

sprintenă 

roşcată 

 rotund 

strălucitor 

galben 

 alb 

uşor 

aerian 

 roşcată 

șireată 

hoață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înalt 

verde 

mândru 

 mică 

jucăuşă 

mustăcioasă 

 blănos 

mare 

maro 

 mic 

ţepos 

singuratic 

 mare 

dungat 

fioros 

➔ CORESPONDENȚE LOGICE 

https://www.liveworksheets.com/yj2232170gn 

 

https://www.liveworksheets.com/ee2228410gh
https://www.liveworksheets.com/yj2232170gn
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Citește cuvintele următoare și unește cu o linie perechile de cuvinte  între care există o legătură logică.  

 

O școală 

albină O O bârlog 

 

oră O O miere 

 

  floare O O găină 

urs O O foc 

 

ou O O ceas 

 

 picior O O șosetă 

 

lecție O O vază 

 

lumânare O 

 

 

➔ JUMĂTĂȚI DE PROPOZIȚIE 

https://www.liveworksheets.com/kt2232370rl 

 

Citește și unește cele două părți ale fiecărei propoziții.  Apoi subliniază propoziția corespunzătoare 

fiecărei imagini date!  

https://www.liveworksheets.com/kt2232370rl
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• Câinele roade  

• Pisica mănâncă 

• Vrabia ciugulește 

• Maimuța stă 

peștele prăjit. 

pe o creangă de cocotier. 

un os mare. 

firmiturile de pâine.  

 

• Sora mea pleacă  

• Tata cumpără 

• Mama gătește 

• Andreea se joacă 

ziarul de azi. 

cu păpușile cele mici. 

în parc. 

friptură cu sos.  

 

• Radu bate 

• Raluca citește 

• Pisica fugărește 

• Găina scurmă  

în pământ. 

doi șoricei speriați. 

o poveste despre Moș Timp. 

la ușa lui Răzvan.  

 

 

➔ ASOCIERI  

https://www.liveworksheets.com/eg2234261xv 

 

 Alege imaginea potrivită pentru fiecare descriere. 

  

 
 

 

https://www.liveworksheets.com/eg2234261xv
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-băiat înalt cu pantaloni scurţi 

-minge mare cu stele 

-băiat scund cu tricou cu dungi 

-casă cu trei ferestre 
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Numele și prenumele elevului:                                                                                                                                

Data: 

Clasa a X a C 

Varianta nr. 2 

Test de evaluare la Geografie – Populație și medii geografice 

 

Toma Florentina - Colegiul Național Mihai Eminescu - București 

 

Popescu Cristina Maria - Colegiul Economic Viilor - București 

 

 

SUBIECTUL I (30 puncte) 

Analizați cu atenție hărțile de mai jos. 

                      
                   A                                                                                                   B 

1. Pentru harta marcată cu litera A, precizați numele statelor marcate cu numerele: 2, 4, 6, 8, 10, 

12. 

2. Pentru harta marcată cu litera B, precizați numele statelor marcate cu literele: A, B, H, I, J. 

3. Pentru harta marcată cu litera A, precizați numele orașelor-capitală ale statelor marcate cu 

numerele: 1, 3, 7, 9. 

4. Pentru harta marcată cu litera B, precizați numele orașelor capitală marcate cu numerele: 1, 5, 

9, 11, 13. 

20 X 1.5 puncte = 30 puncte 

SUBIECTUL al II lea (15 puncte) 

Completați afirmațiile de mai jos cu răspunsul corect. 

1. Totalitatea regiunilor nelocuite de pe Terra poartă denumirea de …………………….. 

2. Statutul femeii în societate influențează rata …………………. 
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3. Cea mai mica rată a speranței de viață la naștere se înregistrează în statul numit 

…………………. 

4. Eschimoșii aparțin rasei …………………… 

5. Cea mai mică valoare a IDU este specifică pentru ……………………….. 

5 X 3 puncte = 15 puncte 

SUBIECTUL AL III LEA (10 puncte) 

La sfârșitul anului 2007, populația României era de 21 062 544 locuitori. În anul 2008 s-au născut un 

număr de 267 100 copii și au decedat un număr de 281 800 persoane. Calculați: 

1. Numărul populației României la sfârșitul anului 2008. 

2. Rata natalității pentru anul 2008, în promile. 

3. Rata mortalității pentru anul 2008, în promile. 

4. Rata bilanțului natural pentru anul 2008, în promile. 

4 x 2.5 puncte = 10 puncte 

SUBIECTUL AL III LEA (25 puncte) 

Analizați cu atenție harta de mai jos. 

 

 
1. Precizați numele tipurilor de medii marcate, pe hartă, cu literele: 

A:                                                                                C: 

G:                                                                                D: 

4 X 2.5 puncte = 10 puncte 

2. Caracterizați tipul de mediu marcat, pe hartă, cu litera C, precizând: localizare, caracteristici 

ale regimului climatic, aspecte legate de vegetație, soluri, gradul intervenției antropice și 

gradul de populare. 

10 puncte 

3. Precizați două elemente de restrictivitate ale mediului marcat, pe hartă, cu litera D. 

2 X 2.5 puncte = 5 puncte 
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SUBIECTUL AL IV LEA (10 puncte) 

Precizați: 

1. Trei tipuri de piramide ale vârstelor și câte o caracteristică pentru fiecare 

2. Formula bilanțului migratoriu 

3. Trei religii universale 

10 X 1 punct = 10 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu! 

Timp de lucru efectiv: 45 minute. 

Succes! ☺ 
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Test de evaluare initiala la Geografie – recapitulare clasa a X a 

Toma Florentina - Colegiul Național Mihai Eminescu - București 

 

Popescu Cristina Maria - Colegiul Economic Viilor - București 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii! 

• Se acorda 10 puncte din oficiu! Timp de lucru efectiv: 45 minute. 

SUBIECTUL I (20 puncte) 

Completati afirmatiile de mai jos cu raspunsul corect. 

1. Cel mai mare stat din punct de vedere al suprafetei se numeste ……………… 

2. Totalitatea regiunilor permanent locuite ale Terrei se numeste ……………… 

3. Orasul Paris are un plan de tip ………………. 

4. Din Depresiunea Petrosani se extrage …………………. 

5. Cea mai lunga cale ferata din lume se numeste ………………………. 

5 X 4 puncte = 20 puncte 

SUBIECTUL AL II LEA (20 puncte) 

Analizati cu atentie harta 

alaturata. 

1. Precizati numele statelor 

marcate, pe harta, cu literele: 

A. 

B. 

D. 

F. 

2. Precizati numele oraselor-

capitala marcate, pe harta, cu 

cifrele / numerele: 

3. 

4.  

7. 

12. 

8 X 2.5 puncte = 20 puncte 

 

SUBIECTUL AL III LEA (10 puncte) 

Cu privire la functiile asezarilor urbane, precizati: 

a. Doua orase cu functie portuara; 

b. Doua orase cu functie turistica; 

c. Doua orase cu functie universitara; 

d. Doua orase cu functie religioasa; 

e. Doua orase cu functie industrial. 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1314  
 

10 X 1 puncte = 10 puncte 

 

SUBIECTUL AL IV LEA (20 puncte) 

Analizati cu atentia harta de mai jos. 

 
Precizati: 

1. Cifra / numarul cu care este marcat statul care detine cel mai mare zacamant de petrol. 

2. Numele unui bazin carbonifer din statul marcat, pe harta, cu cifra 1. 

3. Doua resurse de subsol care se exploateaza din statul marcat, pe harta, cu cifra 2. 

4. Cifra / numarul corespunzatoare unui stat cu potential ridicat in privinta energiei solare. 

5. Numele unui zacamant petrolier din statul marcat, pe harta, cu cifra 3. 

6. Cifra / numarul corespunzator statului cu cele mai mari reserve de aur. 

7. Cifra/ numarul unui stat cu mare potential in privinta energiei geotermale. 

8. Doua culturi agricole din statul marcat, pe harta, cu cifra 5. 

10 X 2 puncte = 20 puncte 

SUBIECTUL AL V LEA (20 puncte) 

Cu privire la Uniunea Europeana, precizati: 

1. Doua state fondatoare. 

2. Prima denumire a actualei Uniuni Europene. 

3. Anul in care a avut loc cel mai mare val de aderare. 

4. Doua simboluri. 

5. Un stat liliputan membru UE. 

7 X 2 puncte = 14 puncte 

6. Explicati succinct semnificatia devizei Uniunii Europene: “Unitate in diversitate”. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6 puncte 
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Test de evaluare la Geografie – elemente de geografie fizică – Europa și România 

 

Toma Florentina - Colegiul Național Mihai Eminescu - București 

 

Popescu Cristina Maria - Colegiul Economic Viilor - București 

 

 

SUBIECTUL I (38 puncte) 

Analizați cu atenție harta de mai jos. 

1. Precizați numele statelor marcate, 

pe hartă, cu literele: 

 F:                                       I: 

2. Precizați numele orașelor-capitală 

marcate, pe hartă, cu 

cifrele/numerele: 

1:                                    12: 

  4X2 puncte = 8 puncte 

3. Completați afirmațiile de mai jos 

cu răspunsul corect. 

a. Este situat în Peninsula Iberică, 

statul marcat, pe hartă, cu litera 

…………………. 

b. Capul Nord se găsește pe 

teritoriul statului marcat, pe hartă, cu 

litera …………………… 

c. Orașul-capitală marcat, pe hartă, 

cu cifra 5 este străbătut de fluviul numit …………………… 

3 X 2 puncte = 6 puncte 

4. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. Vegetația de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: 

a. A;           b. D;              c. F;             d. J. 

2. Are deschidere la Marea Baltică, statul marcat, pe hartă, cu litera: 

a. C;           b. E;               c. J;              d. G. 

3. Fluviul Vltava străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu cifra/numărul: 

a. 11;           b. 7;               c. 6;              d. 10. 

4. Reprezintă cea mai nordică capitală europeană, orașul marcat, pe hartă, cu numărul: 

a. 2;           b. 4;              c. 12;            d. 13. 

4 X 2.5 puncte = 10 puncte 

5. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C și clima statului 

marcat, pe hartă, cu litera H. 

3 X 3 puncte = 9 puncte 

6. Explicați potențialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Peninsula Scandinavă. 

5 puncte 
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SUBIECTUL AL II LEA (40 puncte) 

Analizați cu atenție harta de mai jos. 

1. Precizați numele unităților de 

relief marcate, pe hartă, cu literele: 

C:                                      E: 

D: 

2. Precizați numele râurilor marcate, 

pe hartă, cu numerele: 

15:                                    20: 

13: 

6X2.5 puncte = 15 puncte 

3. Completați afirmațiile de mai jos 

cu răspunsul corect. 

a. Relieful vulcanic este specific în 

unitatea de relief marcată, pe hartă, cu 

litera ……. 

b. Râul Argeș străbate orașul marcat, pe hartă, cu numărul ………….. 

c. Râul care străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E se numește 

………………… 

d. Marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …………………. 

4 X 2.5 puncte = 10 puncte 

4. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității 

marcate, pe hartă, cu litera I. 

3 X 3 puncte = 9 puncte 

5. România este coniderată o țară carpatică. Precizați două avantaje economice care decurg din 

acest fapt. 

2 X 3 puncte= 6 puncte 

SUBIECTUL AL III LEA (12 puncte) 

Analizați cu atenție climograma de mai jos. 

1. Precizați valoarea minimă a temperaturii, 

precum și luna în care se înregistrează. 

2. Precizați cantitatea maximă de 

precipitații, precum și luna în care se 

înregistrează. 

3. Calculați amplitudinea termică. 

4. Precizați tipul de climă corespunzător 

climogramei alăturate. 

5. Precizați două insule în care este 

specifică clima aferentă climogramei de mai 

sus. 

8 X 1.5 puncte = 12 puncte 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu!                                                             Timp de lucru: 45 minute. Succes! ☺  
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TEST DE EVALUARE INITIALĂ 

Limba engleză 

Clasa a V-a 

                 Kozma-Czintos Felicia-Laura 

Școala Gimnazială ʺDr. Balási Józsefʺ Curtuișeni 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I         (60 DE PUNCTE) 

 

1. Fill in the gaps using the following words: 

TV, awful, at, in, eight, car, o’clock, breakfast, sings, bed 

 

Mr. John is a singer. He sleeps 1)………the morning.  He gets up 2)……..ten o’clock and has 

3)…………………..In the afternoon he 4)……………….. He sings 5)…………………..At 

6)…………… o’clock he goes to work by 7)………………… He works in the evening. He 

comes home at twelve 8)………………First he has dinner, than he watches 9)…………..and 

than he goes to 10)……………. 

          (10x 1p=10p) 

2. Put the verbs in brackets into the Present Continuous or Present Simple Tense. 

1. My brother …………………(read) a letter now. 

2. My mother……………..(work) in a hospital. 

3. Look! The dog ………………..(eat) a mouse. 

4. They……………….(live) in London. 

5. We always ………………..(start) school at eight o’clock. 

6. The girls………………….(swim) in the sea now. 

7. She………………………(not/watch) the TV at the moment. 

8. He ………………….(help) his parents every day. 

9. I ……………….(play) football now. 

10. We ……………….(not/clean) our room every day. 

  (10x 1p=10p) 
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3. Write the correct plural form of the words:   

a. fox-………………… 

b. book-………………. 

c. mouse-……………… 

d. wolf-………………...      

  (4x 0.5p=2p) 

 

4. Fill in with: who, how old, what, when, where, why, how much, how many: 

a. ………………is that boy? He is John. 

b. ………………pencils do you need? I need 10 pencils. 

c. ………………do you live? I live in Paris. 

d. ………………is she? She is nine years old. 

e. ………………are you crying? Because I am hungry. 

f. ……………….is he doing? He is writing. 

g. ……………….money have you got? 10 Ron. 

h. ………………is your birthday? In December. 

i. ………………is the cat? The cat is under the chair, 

j. ………………is your party? On Sunday. 

 

 (10x 1p=10p) 

5. Fill in the text with the correct form of the verb to be and have (got). 

Hello! 

My name _________ David and I _________ 8 years old. I _________ a pupil and I 

___________ a lot of books. I ___________ tall and slim. I __________ brown hair and blue eyes. 

I_________ funny and smart. My parents _________ great. They _________ kind and friendly. My 

mother__________ a teacher and my father _________ a baker. Mother ___________ blue eyes, just 

like me. She _________ very nice. Father__________ tall and he ___________ brown hair and brown 

eyes. They_________ the best parents in the world. 

I __________ any brothers, but I _________ a sister. Her name _________ Alexa and she 

___________ only three years old. She __________ a cute baby, and she __________ very tall. I 

___________ a lot of friends, too. I __________ a pet cat named Tina. She _________ grey fur and 

silver eyes. She _________funny and cute. We _________ very good friends. 

This __________ all about me. Please write to me and tell me about yourself. 
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Best wishes,  James        (28x1p=28p) 

PARTEA A II-A        (30 DE PUNCTE) 

 

Write a letter to David telling him about you. Use James’s letter as an example. 

Do not use more than 80 words.  
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SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE CLASA a VIII-a 

 

Prof. Cristina Mihaela Bejan 

Școala Gimnazială Nr.29, Galați 

 

• Anul școlar 2020 - 2021 

• Limba și literatura română clasa a VIII-a 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

 

Subiectul I            70 de 

puncte  

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru  a putea răspunde cerințelor formulate. 

Textul 1 

“Zile de-a rândul se purtă război mare prin văzduh până ce birui primăvara. Norii grei și 

întunecați fură alungați spre miazănoapte de vântul de la miazăzi și, într-o zi-două, cerul rămase 

curat ca lacrima, de-a dragul să se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tânăr, vărsându-și argintul peste 

lume. 

Întârziată, se grăbea acum și primăvara să câștige ce a pierdut. Dintr-o zi într-alta înverzeau 

luncile și răzoarele tot mai tare și, într-o bună dimineață, Anicuța rămase încremenită când deschise 

portița grădinii: văzu un covor nesfârșit de floricele galbene, una într-alta, încât abia încăpeau. 

Floricelele păreau că i-au furat ochii, și copila nu mai putu face niciun pas: privea întins 

covorul de bănuței galbeni, ba parcă de luminițe - și încet-încet i se însenină toată fața, cât părea că 

o sărută soarele de deasupra. 

Într-un târziu bătu din palme și năvăli în curte: 

- Nicule! Nicule! Ni-cu-le! începu să strige tot mai ascuțit și mai întărâtată. Unde-o fi frate-

său de nu o aude? Nicule! (…) 

- Ce-i cu tine, Anicuța? Ce strigi așa? 

- Haida! Haida repede! (…) 

Nicu înălță din umeri ca un om mare care nu pricepe stăruința unui copil și ieși în curte. 

Anicuța fugi la el, îl prinse de mână și începu să-l tragă întins către portița grădinii. 

Copila deschise ușa și întinse liber brațul. Parcă erau și mai dese floricelele galbene.  Nicu 

rămase și el mut o vreme. Îl luă cu un fel de amețeală, apoi simți cum se încălzește. 

            -Da! A înflorit păpădia, șopti el parcă oftând ușor. 

- Ce-a înflorit? îl întrebă copila. 

- Păpădia, nu vezi? 

- Ce-i aia păpădia? 

- Păi, floricelele astea, așa se cheamă. Tu nu știai? 

Anicuta clătină din cap. Nu știa! Anul trecut, când înflorise păpădia, copila era bolnavă în 

pat. (…) 

Anicuței nu-i plăcu numele: niște flori așa de frumoase să aibă un nume așa de urât! 

Copilul nu știa ce să-i răspundă. Se gândi și zise: 

- Toate florile își au numele lor. Pe păpădie cum s-o cheme altfel? 

Anicuța nu fu mulțumită de răspuns, dar își uită în grabă nemulțumirea; începu să urmărească 

cu privirea albinele cari, tot mai multe, treceau din floare în floare. Nu știu cum i se părea ei că 
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albinele sunt cam supărate, nu se opreau mult pe-o floare, treceau pe alta, tot cufundându-și capul în 

puful acela galben.” 

(Ion Agârbiceanu, 

Păpădia) 

 

 

Textul 2 

          Mă văd culegând păpădie din curtea gradiniței împreună cu alți grădinari. Cred că aveam în 

jur de 3 ani. E soare, cald, suntem toți veseli și plini de viață… și foarte gălăgioși, evident. Purtam o 

rochiță albă și pantofi roz cu baretă (pe vremea aceea nu se purta movul ca acum, fetița mea e 

înnebunită dupa culoarea Hannei Montana). Adunam păpădie și tușica (a se citi femeia de serviciu 

de la grădiniță) îmi făcea lănțișor, brățară și inel din flori de păpădie. Îmi amintesc cu câtă plăcere și 

mândrie le-am purtat și cât de tristă am fost când s-au ofilit și a trebuit să le arunc! 

         Apoi am făcut asta în fiecare primăvară, fără excepție, doar că ușor, ușor am învățat să mi le 

fac singură și le împleteam, nu doar le înșiram… acum îi împletesc cu aceeași bucurie, fetiței mele… 

și recunosc în ochii ei emoția pe care o simțeam și eu. 

         Dar păpădia este mult mai mult decât o floare frumoasă, este un tonic general de mare valoare 

și cu cea mai mare aplicabilitate. Ea reprezintă una dintre cele mai bune resurse naturale de potasiu, 

ceea ce o transformă într-un diuretic cu un echilibru ideal, ce poate fi utilizat fără riscuri (inclusiv 

pentru retenția de apă cauzată de problemele la inima). 

Cum o recunoști 

          Păpădia este o plantă erbacee din familia compozitelor, cu frunze lungi, crestate, dispuse 

aproape de sol și cu flori galbene, care crește de la câmpie până în zona subalpină, în locuri însorite. 

Datorită ariei de răspândire mari, înălțimea ei variază de la 4-5 cm până la aproape jumătate de 

metru. Florile galbene sunt plasate pe tulpinile goale în interior. Odată cu recoltarea, din tijele 

proaspete de păpădie apare un suc alb-lăptos, cu puternic gust amar și efecte terapeutice deosebite. 

          Dar efecte terapeutice sunt obținute din întreaga plantă: rădăcina, tijele proaspete, florile, 

frunzele sunt folosite integral pentru beneficiile lor. 

                                                             (Elena Badea, „Păpădia și îngerul florilor” în 

https://identitatea.ro) 

 

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.  

   1. Notează două caracteristici ale frunzelor de păpădie (textul 2)                2 puncte 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

 

    2. Acțiunea din primul text se petrece:  

a) în văzduh 

b) pe drum 

c) în grădină 

d) în casa Anicuței. 

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este:                                                             2 puncte 

 

 

3. Efectele terapeutice sunt obținute din: 

a) tijele proaspete. 

b) flori. 

c) întreaga plantă.  
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d) frunzele crestate. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este:                      2 

puncte 

 

4. În fragmentul extras din povestirea Păpădia de Ion Agârbiceanu se evidențiază: 

a) jocurile copilăriei. 

b) anii de școală.  

c) vestimentația copiilor. 

d) dorința de cunoaștere. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este:                                     2 puncte 

 

 

5. Notează „X“ în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 

bazându-te pe informațiile din cele două texte.                                                                                6 

puncte 

 

ENUNȚ CORECT INCORECT 

Anicuța este uimtă că au înverzit luncile.   

Nicu îi răspunde fetei imediat.   

Anicuței nu îi place denumirea minunatelor floricele 

galbene. 

  

Păpădia este una dintre  

ele mai bune surse de magneziu. 

  

Tușica îi făcea lănțișor, brățară și inel din flori de păpădie .   

Autoarea nu a învățat să împletească  podoabe din flori de 

păpădie. 

  

 

 

 

 

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:           6 

puncte 

a) ,,Zile de-a rândul se purtă război mare prin văzduh până ce birui primăvara. Norii grei și 

întunecați fură alungați spre miazănoapte de vântul de la miazăzi și, într-o zi-două, cerul rămase 

curat ca lacrima, de-a dragul să se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tânăr, vărsându-și argintul peste 

lume.” 

b) ,, …este un tonic general de mare valoare și cu cea mai mare aplicabilitate. Ea reprezintă 

una dintre cele mai bune resurse naturale de potasiu, ceea ce o transformă într-un diuretic cu un 

echilibru ideal, ce poate fi utilizat fără riscuri.” 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

 

 

7. Prezintă, în cel puţin 30 de cuvinte, un element comun între fragmentul din povestirea Păpădia 

de Ion Agârbiceanu și fragmentul preluat de pe http://identitatea.ro               

6 puncte 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

8. Care crezi că sunt trăirile Anicuței? Justifică-ți răspunsul, în 50 – 90 de cuvinte, valorificând textul  

dat.                                                                                               6 

puncte 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 

 

               

 

9. Asociază fragmentul din Păpădia de Ion Agârbiceanu cu un alt text literar studiat sau citit ca 

lectură suplimentară, în 50 – 100 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele.              

6 puncte 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 
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_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________________

__ 

                                                                                                                          

 

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 

1. Numește grupul de sunete identificat în fiecare dintre cuvintele:                      2 puncte 

 treceau     

__________________________________________________________________________ 

 păpădie   

___________________________________________________________________________ 

 

2. Cuvintele subliniate în enunțul: Apoi am făcut asta în fiecare primăvară, fără excepție, doar că 

ușor, ușor am învățat să mi le fac singură și le împleteam, nu doar le înșiram sunt formate, în ordine, 

prin …..din enunțul este: 

a) compunere, compunere, derivare. 

b) derivare, compunere, derivare. 

c) conversiune, compunere, derivare. 

d) conversiune, conversiune, derivare. 

Litera corespunzătoare răspunsului corect este:                 2 

puncte 

 

3. Alcătuiește câte un enunț în care să ilustrezi alte două sensuri ale verbului „a vărsa” din enunțul:  

de-a dragul să se plimbe, pe drumul lui, soarele cel tânăr, vărsându-și argintul peste lume.                         

4 puncte 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Numește valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate din secvența: „Nu 

știu cum i se părea ei că albinele sunt cam supărate, nu se opreau mult pe-o floare, treceau pe alta…” 

                                6 

puncte 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

 

5. Transcrie prima propoziție subordonată, precizând felul ei, și alcătuiește, apoi, o frază în care 

propoziția selectată să devină completivă prepozițională: „Anicuța nu fu mulțumită de răspuns, dar 

își uită în grabă nemulțumirea; începu să urmărească cu privirea albinele cari, tot mai multe, treceau 

din floare în floare.”                                                      

6 puncte 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1326  
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

 

6. Alcătuiește un enunț interogativ în care substantivul „păsări“ să îndeplinească funcția sintactică de 

nume predicativ și un enunț  asertiv în care pronumele relativ „care“ să îndeplinească funcția 

sintactică de complement prepozițional.                                       

6 puncte 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

7. Enunțurile următoare reprezintă mesajul unui copil către prietenul său. Rescrie-le, corectând 

greșelile de orice natură.                                                                                                                                

6 puncte  

Simpt că am învins azi pe toată lumea, dat fiind că, întradevăr, am fost ce-l mai bun la al doi-lea 

joc. Probabil că va dispare acest sentiment în maxim trei zile, dar azi sunt fericit.                                                           

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Subiectul al II-lea                                                                                                            ___      20 de 

puncte 

    Crezi că natura, prin manifestările ei, poate provoca omului emoții puternice și diverse?  

    Scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de 

mai sus, valorificând textele suport și experiența personală/ de lectură.     

 În redactarea textului tău, vei avea în vedere: 

- formularea unei opinii; 

- prezentarea a minimum două argumente care să susțină opinia formulată, valorificând și textele 

date; 

- structurarea textului în părți clare: introducere, cuprins, încheiere, prin enunțarea unei concluzii; 

- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 

 

    Punctajul pentru compunere se acordă astfel: 

• conținutul compunerii – 12 puncte  

• redactarea compunerii – 8 puncte  

(marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor 

folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; 

proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea 

normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).  
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Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 

150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a V-a 

 

Prof. Axente Gina Rita 

Școala Gimnazială Nr.29, Galați 

 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos: 

 „Cum să nu-l pândească? De când așteaptă motanul prilejul să pună laba pe bietul 

soricuţ. Dacă nu mâncase el caşcavalul, căci mirosul acela îi zbârlise şi lui mustăţile, 

păi nu-l mâncase tocmai pentru asta: să-l momească pe lacomul din gaură. Cu botul 

adulmecând, cu ochii galbeni şi lucioşi ca sticla, cu 

mustăţile întoarse, subţiri şi ascuţite ca oasele de pește, stă 

neclintit, după perna de pe divan, şi-asteaptă. L-a zărit. Uite-l, îi vede 

mărgelele ochilor. Iese? Iese oare? Da, da; aşa, încă un pas, încă unul, doi, aşaaa!”

            

 (Emil Gârleanu – Când stăpânul nu-i acasă)  

 adulmeca = a mirosi, a simți;  

5 p      1. Numește personajele din fragmentul citat. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 p  2. Expresia, din text, "mărgelele ochilor" exprimă ideea că ochii şoarecelui sunt: 

 din pietricele colorate; 

 rotunzi ca mărgelele; 

 negri precum cărbunii. 

5p 3. Formulează ideea principală a fragmentului. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 p       4. Desparte în silabe cuvintele următoare:  

așteaptă _________________________________ ; prilejul ___________________________________ 

cașcavalul __________________ ; ochilor ________________ ; mustăţile _______________________ 

5 p      5. Citeşte cu mare atenţie afirmaţiile de mai jos. Completează spaţiile punctate cu litera A, dacă le 

consideri adevărate, sau cu litera F, dacă le consideri false: 

 a) Cuvântul subliniat din grupul de cuvinte "cu ochii galbeni "este adjectiv. ........ 

 b) Construcţia "Motanul îl vede."este o propoziţie simplă. ......... 

 c) Cuvântul subliniat din propoziţia "Nu mâncase el caşcavalul." este subiect. .......... 

 d) Cuvântul subliniat din propoziţia "Vede mărgelele ochilor." este subiect. ........... 

 e) Propoziţia "Iese oare?" este alcătuită din predicat și subiect. ........ 

 

10 p   6. Alcătuieşte două enunţuri în care substantivul motan să devină: 

subiect  

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

parte secundară de propoziţie  

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

Atenţie! Poţi folosi forme ale cuvântului motan: motanul, un motan, motanului. 

 

10 p    7. Transformă propoziţiile dezvoltate, de mai jos, în propoziţii simple: 

 a) Pisicile albe caută cașcavalul din cămară. 

 ......................................................................................................................................................... 
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 b) Spre Tom se îndrepta stăpâna furioasă. 

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

5 p  8. Scrie pe spaţiile punctate cuvintele potrivite aflate între paranteze (la; l-a; sau; s-au; s-a) 

 Copiii ............ pregătit pentru a merge ............. meci. Gabriel ............... dus în garaj. El a căutat 

o minge de fotbal ............. de baschet. Sora lui ................ văzut venind cu o minge nouă de baschet. 

 

10 p   9. Scrie corect textul următor: (Fii atent la aşezarea în pagină, la scrierea corectă a cuvintelor, la 

folosirea semnelor de punctuaţie din vorbirea directă, la semnele de ortografie!)  

 toţi copii din clasa mea au intrebato pe irina ce carte ţiar fi plăcut să primeşti la premiu 

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

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

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

30 p  10. Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să-ți imaginezi o continuare a întâmplării 

din textul lui Emil Gârleanu, Când stăpânul nu-i acasă. Vei folosi povestirea şi dialogul. 

Vei primi 10 p. din oficiu.    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................
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EVALUARE INIȚIALĂ CLASA  a V-a 

 

Prof. MIHAI MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAȚI 

 

Se dă textul: 

 A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi tare înţelept. 

De bătrân ce era, îi crescuse o barbă albă până la piept şi de înţelept ce era… uf! nici nu ştiu ce să vă mai 

spun. Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine? 

 Aşa… se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul… 

 – Hm! Cum o fi pe-afară? 

 Îşi scoate el nasul pe fereastră… (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea uşă, un coş 

şi o fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi în jos: 

 – Bun! Nu plouă. 

 Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii care-i 

slujesc la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene… Şi-şi piaptănă ariciul barba, se 

ferchezuieşte şi, când i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul şi-

o porneşte fluierând prin pădure. 

 Mergea ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întâlnea o veveriţă, un iepure sau 

altă cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, 

după împrejurare. 

 Şi tocmai când fluiera mai fără grijă, se întâlni cu… un lup. Un pui de lup, prost şi obraznic. 

(Vladimir Colin, Povestea ariciului înțelept) 

  

Cerințe: 

I. Receptarea textului:       16 p. 

1. Menționează două personaje din text.                                                          4 p. 

2. Transcrie o secvență care conține o trăsătură a personajului principal.       4 p. 

3. Formulează două idei principale din fragmentul dat.                                   4 p. 

4. Explică într-un enunț de ce ariciul avea o barbă albă până la piept.            4 p. 

II. Limbă și comunicare:     32 p. 

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile:                                         4 p. 

a. Cuvântul fluierând are 5 consoane și 4 vocale. 

b. Cuvântul fereastră se desparte în silabe astfel: fe-rea-stră. 

2. Alege varianta corectă:                                                                                4 p. 

a. Cuvântul cu sens asemănător pentru se proptea este: a) se rezema; b) se împiedica; c) 

se lovea. 

b. Cuvântul cu sens opus pentru obraznic este: a) neascultător; b) cuminte; c) 

impertinent. 

3. Motivează folosirea semnului exclamării în secvența: „Vă salut cu stimă!”4 p. 

4. Identifică în text un pronume personal și un verb la timpul trecut.               4 p. 

5. Transcrie din text două structuri de tipul substantiv + adjectiv.                    4 p. 

6. Formulează două enunțuri cu ortogramele sa/s-a.                                         4 p. 

7. Transcrie o propoziție interogativă și o propoziție exclamativă.                   4 p. 

8. Identifică subiectul și predicatul din secvența: Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă 

lăbuţele.        

4p. 
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III. Compunere imaginativă 

Scrie o compunere de 80-100 de cuvinte în care să îți imaginezi o continuare a textului de mai 

sus.                                                                           30 p. 

 

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu și 12 puncte pentru redactare (ortografie 4p., punctuație 3p., 

lizibilitate 1p., coerență 2p., registrul și stilul comunicării 2p.) 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor. 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului 

total. 

 

1. Personajele din fragmentul dat sunt: motanul, șoricuțul.  

Câte 2,5 puncte pentru indicarea fiecărui personaj din fragmentul citat. 5 p.  

2. Expresia, din text, ,,mărgelele ochilor“  exprimă ideea că ochii șoarecelui sunt rotunzi ca mărgelele.  

5 p.          

3. desprinderea adecvată a ideii principale – 5 p. ⁄desprinderea ezitantă a ideii principale 3 p.  5 p.  

Motanul încearcă să momească șoarecele din gaură pentru a-l prinde.  

4. câte 1 punct pentru despărțirea corectă în silabe a fiecărui cuvânt dat.  (de exemplu, aș-teap-tă, pri-le-

jul, caș-ca-va-lul; o-chi-lor, mus-tă-ți-le. 5 p. 

substantiv comun) 3x2p=6 puncte 

5. câte 1 p. pentru completarea corectă a spațiilor punctate: 5 p.  

 

a) Cuvântul subliniat din grupul de cuvinte "cu ochii galbeni "este adjectiv.A 

b) Construcţia "Motanul îl vede."este o propoziţie simplă. F 

c) Cuvântul subliniat din propoziţia "Nu mâncase el caşcavalul." este subiect. A 

d) Cuvântul subliniat din propoziţia "Vede mărgelele ochilor." este subiect. F 

e) Propoziţia "Iese oare?" este alcătuită din predicat și subiect. F 

6. Câte 5 puncte pentru fiecare enunț alcătuit corect: 10 p.  

De exemplu: Motanul bunicului era năzdrăvan. (subiect) 

                     El vede un motan și, deodată, dispare.  

7. Câte 5 p. pentru fiecare propoziție transformată corect. 

De exemplu: Pisicile caută. 

                     Stăpâna se îndrepta.  

8. Câte 1 p. pentru indicarea cuvintelor potrivite:5 p.  

De exemplu: Copiii s-au  pregătit pentru a merge la meci. Gabriel s-a dus în garaj. El a căutat o minge 

de fotbal sau de baschet. Sora lui l-a văzut venind cu o minge nouă de baschet. 

9.  Scrierea corectă a textului – 10 p. Scrierea parțial adecvată a textului, omiterea unei erori sau cel mult a 

două erori 8 p. Scrierea ezintantă a textului, omiterea corectării anumitor erori 5 p.  

 Toţi copiii din clasa mea au întrebat-o pe Irina:   

- Ce carte ţi-ar fi plăcut să primeşti la premiu?10 p.  

10.  (30 de puncte) 

conținut ideatic adecvat cerinței – 14 p/ tratare ezitantă, superficială a cerinței 6 p 18 puncte 

coerență si echilibru al compoziției 4 puncte 

 

Redactare: 12 puncte 

respectarea limitelor de spațiu indicate 3 puncte 

respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte 
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(0-1 greșeli – 6p; 2-3 greșeli – 4p; 4-5 greșeli – 2p; peste 6 greșeli – 0p) 

respectarea normelor de punctuație 3 puncte 

(0-1 greșeli – 3p; 2-3 greșeli – 2p; 4-5 greșeli – 1p; peste 6 greșeli – 0p 
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EVALUARE INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a III-a  

 

Prof înv primar Chiroșcă Angela 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

Se dă textul:         

DUMBRAVA MINUNATĂ 

                                                       după Mihail Sadoveanu 

                                                                      (fragment) 

   Lizuca începu a vorbi încet: 

 -Patrocle, eu cred că nu trebuie să ne temem de mama pădurii. Aici sunt locuri curate. Sfânta 

Miercuri stă aproape. Ştii de ce mă tem eu? 

 -De ce te temi?  

 -De bursuc. Am auzit că bursucul e foarte rău. 

 -Nu are decât să vie, mormăi cu dispreţ Patrocle. Am eu ac de cojocul lui!   

   Chiar în clipa aceea, Lizuca dădu un ţipăt.       

              

1.      Completează: 

a) titlul  lecturii 

_____________________________________________________________________ 

b) 

autorul___________________________________________________________________________ 

            c) 

personajele:_______________________________________________________________________  

                    

 2. Răspunde la întrebări: 

a) De cine se temea Lizuca? 

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

b) Cine o apără pe Lizuca de bursuc? 

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

c) Ce înţelegi prin expresia „Am eu ac de cojocul lui!” 

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

 

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: 

trebuie........................                locuri........................       curate............................ 

bursuc.........................                rău............................       mormăi.......................... 

 

4. Scrie numărul de vocale(v) şi numărul de consoane(c) din fiecare cuvânt: 

zambilă           ..........v..........c                corn    ........v..........c 

acoperiş          ..........v...........c                amărui .......v..........c 

stradă              ..........v...........c                lanternă ......v.........c 

 

5. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru: 

 lung-……………                 aprinde……………..           subţire……………….. 

apare…………….                 vesel……………….           ascultător…………….. 

6. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru:  

primejdie…………               începu……………..            pădure………………   

ramură……………               iscusit………………..         ţipăt……………..       
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7. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele:s-a, s-au, sa, sau, într-o, într-un, dintr-o, dintr-un. Folosește 

semnele de punctuație: punctul, virgula, două puncte, semnul întrebării, semnul exclamării. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Scrie un bilet prin care Lizuca îi mulţumeşte lui Patrocle că are grijă de ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Compune un text din 6-7 enunţuri  în care să descrii câinele. Dă un titlu textului tău. 

 

1. Ce fel de animal este?  

2. Unde trăieşte el? 

3. Cum arată? 

4. Cu ce se hrănește? 

5. De ce este considerat cel mai bun prieten al omului? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__ 
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Evaluare iniţială 

3. Competente specifice 

         3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 

         3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din 

universul 

cunoscut 

         4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare 

         4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conventiilor de bază 

 

4. Descriptori de performantă 

 

Com

-pe- 

tenta 

Itemul 
Calificativul 

Foartebine Bine Suficient 

3.1 

Completează cu  

informatii desprinse din 

text citit 

3 răspunsuri corecte  2 răspunsuri corecte 
un răspuns 

corect 

4.1 
Formulează răspunsuri la 

întrebări. 

3 răspunsuri corecte 

si complete 

2 răspunsuri corecte si 

complete 

1 răspuns 

corect si 

complet 

4.1 Desparte cuvinte în silabe. 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte 

4.1 

Identifică numărul de 

vocale şi consoane din 

cuvinte date 

6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte 

4.1 Scrie cuvinte cu sens opus 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte 

4.1 
Scrie cuvinte cu înteles 

asemănător 
6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte 

4.1 

Alcătuiește enunturi care 

să utilizeze cuvinte si 

ortograme folosind 

semnele de punctuație 

date. 

7-8 enunturi corecte 
5-6 enunturi 

corecte 

3-4 enunturi 

corecte 

4.2 
Scrie un bilet de 

multumire. 

Respectă toate 

cerintele de scriere 

a unui bilet 

Respectă partial 

cerintele de scriere a 

unui bilet 

Respectă 

partial 

cerintele si are 

greseli de 

scriere 

4.2 
Descrie un animal cu 

ajutorul întrebărilor. 

Respectă cerinta si 

regulile de scriere 

corectă 

Scrie textul cu unele 

greseli de scriere 

Alcătuieste 

enunturi fără o 

legătură 

logică între 

ele 
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                   3.  Evaluare finală 

ITEMI 
CALIFICATIVUL  

FINAL 

Rezolvă integral si corect  8 - 9 itemi FOARTE BINE 

Rezolvă integral si corect 4 – 7 itemi; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
BINE 

Rezolvă integral si corect 2 – 3   itemi; incorect /parţial corect restul 

itemilor 
SUFICIENT 

 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE: 

 

Nr. elevi 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8a I8b I9 Cfinal 

Calificativ 

FB            

B            

S            

I            
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TEST  MATEMATICĂ CLASA a IV-a 

 

                                                  Prof. înv. primar Avram Mihaela-Rely 

                                                  Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

1. a) Calculați: 

10765 – 9421 + 237412 = 

41375 + 92387 – 375 – 387 = 

1000000 – 10001 – 101101 – 1101 = 

               b) Aflați numărul ,,a”: 

                {[(426 : 6 + 4 x 13 – 74) : 7 + 5] x a - 6} : 5 + 37 = 43 

               c) Câte numere naturale de două cifre împărțite la 7 dau restul impar? 

                   Care sunt acestea? 

2. a) Cu o șeptime din suma pe care o are, Maria cumpără 2 creioane, cu o doime din rest 

cumpără un stilou, cu două treimi din noul rest cumpără o carte și îi rămân 8 lei. 

    Cât a costat fiecare obiect? Ce sumă a avut Maria? 

 

b)  Din totalul problemelor pe care le avea de rezolvat în vacanță, Mihai rezolvă în prima 

zi  ¼ și încă 6 probleme. A doua zi, rezolvă ¼ din rest și încă 3 probleme. A treia zi, rezolvă 

1/3 din noul rest și încă 2 probleme. A patra zi, rezolvă ½ din problemele care i-au mai 

rămas și ultimele 10 probleme. 

      Câte probleme a avut de rezolvat în total? 

 

3. Calculați următoarele sume: 

a) 1+2+3+……….+69+70= 

b) 1+3+5+……….+87+89= 

c) 4+6+8+……….+98+100= 

d) 3+6+9+……….+1026+1029= 
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ACTIVITAȚI DIDACTICE PENTRU INȚELEGEREA TEXTULUI LIRIC 

 

Profesor învățământul primar Dimofte Cristina Maria 

Școala Gimnaziala Nr. 29, Galați 

 

Receptarea unui text literar și implicit a unui text liric presupune o abordare bazată pe 3 etape:  

- o activitate de  prelectură menită să stârnească interesul elevilor, să-i aducă într-un 

univers cât mai aproape de tema textului astfel încât să devină curioși, deschiși către elementele noi ce 

urmează a fi transmise.  

- activitatea de lectură propriu-zisă în care se realizează lectura propriu-zisă a textului 

(lectură individuală sau colectivă în diferite feluri) 

- activitatea post lectură în care elevul analizează (fonetic, lexical, morfologic, 

punctuație și ortografie) și interpretează textul în profunzime. 

Având în vedere aceste etape, la clasa a II-a, pe baza poeziei ”Cine poate ști?” scrisă de  Ana 

Blandiana pot fi realizate următoarele sarcini didactice. 

Cine poate ști? 

        de Ana Blandiana  

 

Cine poate şti 

De unde vine vara 

Şi încotro se duce 

Cântând 

Caravana ei verde şi aurie? 

Unii zic c-ar veni 

Din pământ, 

Că-şi trage povara, 

Fierbinte şi dulce, 

Din bostănărie, 

Că se naşte în pepenii verzi, 

În miezul lor 

Strălucitor 

Ca un palat 

 Luminat 

 De rubine, 

 Cu pereţi 

 De porfir şi nestemate 

 Şi cu pardoseala purpurie. 

 Tot ce se poate, 

 Dar mie 

 Mi-a spus o fetiţă cuminte 

 Că-şi aduce aminte 

 Cum vara vine din copilărie, 

 Şi cum, 

 În miros de lapte, de fân şi de fum, 

 Alunecă de-aici, 

Trasă de fluturi, de buburuze şi de furnici, 

Înspre bunici. 
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➢ Activități prelectură 

    PREDICȚIE   De unde vine vara?  

Eu cred că.......  

Mă bazez pe...... 

➢ În timpul lecturii 

    ADL ( activitate dirijată de lectură) 

  Pe parcursul primei lecturi  textului elevii au următoarea sarcină: 

 Pune o bifă în dreptul versurilor care răspund la întrebarea ”De unde vine vara?” 

➢ Activități după lecură: 

1. Ce ai aflat? De unde vine vara? Ce crezi despre răspunsurile găsite? 

3. Detectivul verii 

   *Colorează în text cuvinte care exprimă însușiri pentru: Caravană, povară, pepeni, palat, pardoseală 

   *Găsește în poezie cel puțin 4 perechi de cuvinte care rimează. Scrie aceste perechi pe jurnalul tău 

de lectură. 

4. Harta spațiului imaginar 

    * Ai citit cu atenție poezia. Desenează o hartă prin care să ilustrezi traseul verii de la începutul până 

la finalul călătoriei sale. 

5.*Fetița cuminte din poezie crede că vara  

”Alunecă de-aici, 

Trasă de fluturi, de buburuze şi de furnici, 

Înspre bunici.”  

   Predicție: Unde crezi tu  că pleacă vara? Pe ce te bazezi? 

6.Semaforul Emoțiilor 
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      După ce ai citit poezia, colorează diferit sentimentele pe care le-ai resimțit în timpul lecturii. 

Motivează alegerile făcute.  

     *Ce observi? Care sunt emoțiile (sentimentele) pe care autoarea le 

transmite prin intermediul textului? 

7.Simțurile verii ( caută în text expresii care te duc cu gândul la unul dintre 

cele 5 simțuri) 

VARA 

Văd Aud Miros Gust Simt (pipăi) 

     

 

8.Imaginează-ți că ești un reporter. Ia-i un interviu verii. Formulează întrebări care să stârnească 

atenția publicului. 

*Sunt curios să aflu ..... 

Aș vrea să te intreb ..... 

Ce ai face dacă..... 

Cum te-ai simțit..... 

Ce intenționezi..... 

9.Ce mesaj crezi că ar transmite vara tuturor școlarilor? Imaginează-ți și scrie pe jurnal părerea ta. 

10.MINDMAP 

Realizează o hartă cu orice cuvânt îți vine în minte atunci când te gândești la VARĂ. Însoțește 

cuvintele cu desene proprii. 

          Completează ”Biletul de ieșire” 

Poezia mi s-a părut ....... 

Azi am învățat că..... 

Părerea mea  este..... 
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PROPUNERE SUBIECT OLIMPIADĂ 

CLASA A IX-A, SECŢIUNEA A 

 

Prof. Artemiza Lovin  

Colegiul Național ”Vasile  Alecsandri”, Galaţi 

 

 

SUBIECTUL A – USE OF ENGLISH (40 points) 

 

I. Read the following text and put the verbs in brackets in the correct tense (10 x1p = 10p) 

 

Sir Guy Loonaby-Smith, the famous explorer, is being interviewed on TV about his exciting life.  

Interviewer:  Sir Guy, you  1.……………………………(SPEND) the last sixty years exploring the 

world. When did you first become interested in travelling? 

Sir Guy: Well, I can tell you the exact day. I 2.………………….(BE) eleven years old and I 

3.……………………(SIT) in the school library reading a book about South Africa. Suddenly I 4. 

………………….(SEE) a picture of Lake Victoria and at that moment I decided to become an explore. 

Interviewer: When did you first go to Lake Victoria? 

Sir Guy: Well, after I 5. ……………….(LEAVE) school at the age of 15, I lived with my uncle for two 

years. He was an old man then, but he 6. …………….(BE) a sailor all his life. He ne a job on a ship and 

at the age of 17 I arrived in Africa! 

Interviewer: You 7. ………………(TRAVEL) to the most interesting countries in the world. Have you 

ever had any frightening experiences? 

Sir Guy: Oh yes, lots of them. 

Interviewer: Which was your most frightening? 

Sir Guy: Perhaps it was one night in 1942. Something really frightening happened. It was about 10 

o’clock and I was in bed. I 8. …………………….. (HUNT) all day and so I felt very tired. I had just 

blown out my candle when I felt something heavy siting on my feet. When I lit my candle, I could hardly 

believe my eyes: a tiger 9. ……………………. (SIT) on my bed! 

Interviewer: My goodness! Is that story really true, Sir Guy? 

Sir Guy: How dare you ask me that! I  10. …………………..……….(NEVER/TELL) a lie in my life.  

 

II. Use the word given in brackets to form a word that fits in each sentence (10 x 1p = 10 p) 

 

Tennessee Williams was born in 1914 and spent his  (1) ………………….  CHILD 

in (2) ………….. Mississippi. His real name was Thomas Lanier Williams  EAST 

but like many people in the (3) …………………of fame, he adopted a pen  PURSUE 

name. During his youth he worked in various (4) …………………………  OCCUPY 

including a period as a shoe (5) ………………………...    SALES 

However, it was as a (6) ……………………. , that he became famous. His DRAMA 

best work was based on the (7) ………………….of the southern American LIVE 

society with its pretence of well-mannered and (8) ………………………..  ELEGANCE 

behaviour. His most famous (9) ……………………. include "A Street Car ACHIEVE 

named Desire" and " Cat on a Hot Tin Roof". Both display a combination  

of social(10) ……….. and emotional tension.     AWARE 
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III. Read the following text and decide which answer A, B, C or D best fits in each gap (10 x 1p = 

10p) 

 

Janet Grey was born and brought up in Glasgow but came to Oxford to continue her studies. Like many 

students, she needs a part-time job (1) …………. her through the year. She (2) ................... work in a 

fast food restaurant, but a year ago she took (3) ....................a new part-time job. Janet now works as a 

bicycle rickshaw taxi-driver. 

(4)…………………... she loves showing people round Oxford it is hard work, especially when it rains. 

In term time, the number of hours she can do depends on her timetable. However,           (5) 

…………….the long summer holidays she does as (6) ......................work as she can . Some of her 

passengers even give her (7) ……………….. extra money in tips.  

(8) …………….. a rickshaw driver is also a great way of keeping fit. Of course, it can be dangerous. She 

hasn't had an accident (9) ............................ , but she has to be careful. She likes to 

(12)…………………….  climbing and her friends are amazed at how fit she has become. 

 

1. A to help   B helping  C. help D. helped 

2. A would B was used to   C. had to   D. used to 

3. A off   B up    C. out   D. down 

4. A Whereas  B But    C However  D Although 

5. A while  B for    C as   D during 

6. A a lot of  B many   C lots   D much 

7. A a little  B much   C few   D a few 

8. ATo be  B For being   C Being  D For to be 

9. A since  B yet    C already  D just 

10. A do   B go    C make  D play 

 

 

IV. Translate the following text into Romanian (10p) 

Tuesday 

Going through the forest is my favourite part of the walk. Benji loves it too. There are rabbits to run after 

and old leaves to smell. Benji’s my dog, by the way, and I’m Grace. I live on a farm with my parents and 

take Benji for a walk most days after school. 

While Benji runs ahead, I stop and take a photo of a butterfly. A new Facebook photo? Maybe, but my 

friends already call me 'Nature Girl', so perhaps not. Suddenly, I hear Benji’s bark. I look up and see 

Benji jumping and running round a boy. The boy’s about my age and looks worried. 'Benji, stop! Come 

here!' I call and reach into my pocket for his ball. I’m about to apologise to the boy, but he’s gone, 

disappeared between the trees. 
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SUBIECTUL B– INTEGRATED SKILLS (60 points) 

 

I. Read the text below and choose the right answer for each question. (5 x 2p = 10p) 

 

 

Have you ever been barefoot water-skiing? It’s just like normal water-skiing, being pulled 

along behind a boat at 40 mph – but without any skis! It sounds scary but it’s amazing! My 

cousin used to take me water-skiing, and that’s where I first learnt to stand up and balance. 

But I moved on to barefooting when I did it for a laugh with some mates. And I loved it!  

Barefoot water-skiing is one of the most popular watersports there is – to watch, anyway! 

When someone jumps really high and then lands, it’s awesome. And you don’t need expensive 

stuff like boards, although a wetsuit’s a good idea. But catching your toes on things in the lake 

can hurt. I guess you can’t help getting water up your nose when you start learning, too, as 

you have to lie almost flat in the water before you pull yourself up – but it’s OK.  

Now I’m experienced, I’ve learnt not to attempt new moves in rough water as it never goes 

well. Instead, I make sure I limit myself to skiing directly behind the boat, where the water’s 

calmer. I ask the boat drivers to warn me about big waves coming, although they can’t always 

see them.  

Finding time to practise regularly is hard as I’m still at school – but then it’s not as if I’m into 

winning prizes and stuff. But if I want to learn a new move, I need to repeat it over and over, 

and that’s not easy in winter when it’s cold. Lots of skiers say they’ll continue during cold 

weather, but not many do. So I’m often the only one out on the lake!  

 

1. What is Dan trying to do in this text about barefoot water-skiing? 

A. explain why he’s determined to become a champion 

B. convince people that his sport is both safe and easy 

C. suggest the best ways to begin learning his sport 

D. describe what he does to get better at his sport 

 

2. Dan started barefoot water-skiing when 

A. he tried it out just for fun. 

B. he realised how easy it was to do. 

C. he was taught how to do it by his cousin. 

D. he was persuaded by friends to have a go. 

 

3. What does Dan think are the disadvantages of barefoot water-skiing ? 

A. Although not much equipment is needed, it isn’t cheap. 

B. If your feet hit something in the water, it’s painful. 

C. If you start in the wrong position, you breathe in water. 

D. Although you jump higher without skis, it’s harder to land. 
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4. How does Dan feel about skiing in rough water? 

A. confident that his boat drivers will keep him safe 

B. annoyed about having to ski inside a limited area 

C. unwilling to try anything he hasn’t practised before 

D. certain of his ability to handle difficult conditions 

 

 

 

5. What might Dan write to a friend about his barefoot water-skiing? 

A. I’m one of the few people who avoids going once the weather gets a bit colder! 

B. The boat travels along in the water at quite a speed, but it’s not as frightening as you’d think! 

C. It’s a fantastic water sport to watch – it’s just a shame more people don’t enjoy going to see it. 

D. If I can fit enough practice of the sport in with my studies, I’m hoping to win a prize. 

 

II. Write a narrative story about the experience of practising a sport or having a particular hobby. 

(180-200 words)      (50p) 

 

BAREM:  

SUBIECTUL A 

I. 1. have spent; 2. was; 3.was sitting; 4. saw; 5. had left; 6. was; 7. have travelled; 8. had been 

hunting; 9. was sitting; 10. have never told 

II. 1. childhood; 2. eastern; 3. pursuit; 4. occupations; 5. salesman; 6. dramatist; 7. life; 8. elegant; 

9. achievements; 10. awareness 

III. 1. A; 2. D; 3. B; 4. D; 5. D; 6.D; 7. A; 8. C; 9.A; 10. B 

IV.  

SUBIECTUL B 

Reading 1. D; 2. A; 3. B; 4. C; 5. B.  
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PROPUNERE SUBIECT OLIMPIADĂ LIMBA ENGLEZĂ 

CLASA A X-A, SECŢIUNEA A 

 

Prof. Aniela Ioana Moga  

Colegiul Național ”Vasile  Alecsandri”, Galaţi 

 

SUBIECTUL A – USE OF ENGLISH (40 points) 

 

I. Read the following text and put the verbs in brackets in the correct tense (10 x1p = 10p) 

 

When I started school , the other children were always laughing at me because I was shorter than they 

were and I wasn't very pretty. By the time I left school, however, I (1)………….. (GROW) a lot and was 

the second tallest girl in my whole class. 

Some years later, I(2)……………………… (STUDY) law at the university when a friend suggested that 

I should take up modelling. I was surprised, because, before then, I                      (3) ……………. 

(NEVER/THINK) of myself as being attractive, but she disagreed. Like many of my university 

companions , she got a part-time job and was working in the evenings as a part-time model for one of 

the big agencies. When I left university, I (4) ……………… (DECIDE) to join her. 

Since then, I (5) ….… (WORK) as a fashion model and I love it a lot. I (6) ……… (TRAVEL) all over 

the world for the big fashion magazines and I (7) ………… (ALREADY/HAVE) many great 

experiences. 

Recently, though, I (8) …………………. (READ) the autobiography of a famous model. She writes 

about the difficulties that older models are facing and now I am getting more worried about my future. 

Should I change my career ? I have always liked the idea of acting and for the time being I (9) 

……………………… (THINK) of having lessons. Sometimes I regret that I       (10) ……………….. 

(NEVER/TAKE) the time to practice law ! 

 

II. Use the word given in brackets to form a word that fits in each sentence (10 x 1p = 10 p) 

 

In today’s hectic world people are always searching for more ways of keeping fit and healthy. Running 

is an excellent exercise for achieving this goal. Before you start, however, you should warm up and 

concentrate on slow 1……………. (MOVE) that make all your muscles work. But be careful! If you 

stretch when your muscles are cold, you might actually risk an 2. ………….. (INJURE). Always wear 

comfortable clothing and make sure your trainers are in good shape. Wear good shoes that will put less 

3. …………… (PRESS) on your knees. Staying healthy also requires enough sleep. It’s 

4……………………(OCCASION) OK to go to bed late, but if you cut down on your sleep 5. 

…………………. (REGULAR) it will have a bad effect on your overall health. It will also affect your 

6………………….. (APPEAR). Lack of sleep can cause acne or dry skin. Stay active during the day. If 

you don’t get enough exercise during the day, you may end up 7……………………. (SLEEP) all night. 

Standing, sitting and walking badly can make you look heavier than you really are. Stand in front of the 

mirror with your feet apart. 8………………………… (STRAIGHT) out your legs and pull in your 

stomach. Check that your ears, shoulders, hips and knees are in line with each other. You should be 

feeling and looking better already! 

Many young people feel guilty about eating too much chocolates and sweets, and some even admit an 

9…………………………. (ADDICT) to it. However, there is no 10……………………….. (PROVE) 

to support this. But chocolate does contain a lot of fat, and addicts would do better to eat less. If your 
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diet is balanced you need not feel guilty: eating chocolate moderately is fine but don’t eat it instead of a 

proper meal. 

 

III. Read the following text and decide which answer A, B, C or D best fits in each gap (10 x 1p = 

10p) 

 

Greenland is the largest island in the world, measuring 2,670 km from north to south, but with a 1. 

………. of only about 56,000, one quarter of which lives in the capital. It 2. ……………. just south of 

the Arctic Circle, so its summer temperatures 3. ……………… from 0° C to 15°C. 85% of its 2,175,000 

square kilometers is covered with a massive ice cap, which holds 9% if the world's 4. ………………. 

water. If all this ice were to melt, the world's oceans would 5……….. by six to seven meters.  

6……………….its name, Greenland is anything but green. Its bare haunting landscape is made up of 

grey granite rock and massive icebergs, with only tiny pockets of greenery. The Inuit people, 7. 

……………………… known as Eskimos, were the first people of this island. Then, around 980 A.D., 

Eric the Red, a bloodthirsty Norwegian Viking, fled to the island and founded a colony. He named it 

Greenland, in order to attract settlers. His trick worked and the colony grew but then died out 8. 

……………………..and mysteriously in the 1400s. In 1721, the Danish established a settlement there, 

and 9. ………………… for over 200 years, until 1979, when Greenland was 10. ……………………….. 

an autonomous nation within the kingdom of Denmark. 

1.  A. residents B. inhabitants C. population D. people 

2.  A. remains B. sits C. stays D. lies 

3.  A. go B. span C. range D. choose 

4.  A. fresh B. salt C. pure D. clean 

5.  A.  expand B. rise C. raise D. grow 

6.  A. although B. however C. despite D. in spite 

7.  A. subsequently B. firstly C. earlier D. previously 

8.  A. unpredictedly B. suddenly C. shockingly D. recklessly 

9.  A. ruled B. led C. controlled D. managed 

10.  A. stated B. declared C. exclaimed D. announced 

 

 

IV. Translate the following text into Romanian (10p) 

 

The owner of the property, Roderick Usher, had been the closest of my childhood friends, but some 

years had passed since our last meeting. He had recently sent me a very urgent invitation to visit him – 

had begged me, in fact, to stay with him for several weeks. He wrote that he was suffering from a 

severe illness, a disease of the mind. My companionship, he thought, would cheer him and bring calm 

to his troubled thoughts. He sounded so sincere that I did not hesitate in the matter; and here I was, at 

the house of Usher. 

Usher greeted me warmly. He spoke of his earnest desire to see me, and of the comfort he expected me 

to bring him. He began a long description of his disease. It was, he said, a family evil, for which there 

seemed to be no remedy – a simple illness, he immediately added, which would doubtless soon pass. 

He could eat only tasteless food and wear only a certain kind of clothing. He could not bear the smell 

of flowers. The faintest light brought a pain to his eyes; and he had forbidden all sounds in the house, 

except those from certain musical instruments. 
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SUBIECTUL B– INTEGRATED SKILLS (60 points) 

 

II. Read the text below and choose the right answer for each question. (5 x 2p = 10p) 

 

Fourteen-year-old Miguel Diaz talks about an exciting science project 

Last month I got the chance to take part in an underwater research project in an area of the Gulf of Mexico 

called the Flower Gardens.  A team of professional researchers, led by the scientist Dr. Matt Phillips, 

was trying to learn more about the fish and various creatures that live in this part of the sea.  The Flower 

Gardens are a long way from the shore and we spent three days on a boat.  

The team used a piece of underwater equipment called a Remotely Operated Vehicle (ROV) to collect 

information.  The ROV could measure water depth and temperature and it also had a camera that sent 

live film back to the boat.  The ROV was great fun.  It was controlled by a computer on the boat, and I 

was allowed to operate it a few times.  

However, the thing I enjoyed most was diving into the water.  At first, I was quite frightened ñ mainly 

because I couldn’t see land in any direction.  But as soon as I jumped into the water, I wasn’t afraid 

anymore.  It was amazing to see the colourful fish swimming around and I could see all the way to the 

Flower Gardens, which are almost 30 metres down.  

I will never forget the Flower Gardens.  The trip was like a holiday but I also learnt new things about 

science and research projects.  The team was very friendly and everyone was happy to explain what they 

knew about the sea.  It was a great opportunity and it has made me think about my goals in life.  The 

experience will definitely help me work harder to become a scientist.  

1. What is Miguel Diaz doing in the text?  

A. describing the part he played in a science project  

B. explaining how to apply for a place on a science trip  

C. giving advice on understanding difficult areas of science  

D. persuading others to organise their own science projects  

 

2. What does Miguel say about the ROV?  

A. It was difficult to operate.  

B. It could only go so far under water.  

C. It was an expensive piece of equipment.  

D. It recorded what was happening under water.  

 

3. What was Miguel’s attitude towards diving?  

A. His main worry was losing sight of the boat.  

B. He enjoyed it less than other parts of the trip.  
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C. His feelings changed once he was in the water.  

D. He was quite disappointed by the variety of fish.  

 

4. What effect has the trip had on Miguel?  

A. It has changed his opinion of science.  

B. It has improved the way he works in a team.  

C. It has made him a lot more interested in the sea.  

D. It has encouraged him to work towards his goals.  

 

5. What might Miguel write in his diary about the trip?  

A. It was very interesting working with Dr. Phillips and his team but I wish someone else my age 

had been on the trip.  

B. Going to the Flower Gardens was great fun. I now know much more about science but I realise 

there’s still a lot more to learn.  

C. The trip was like a holiday and I saw some amazing fish.  The only thing I disliked was 

collecting information about the sea.  

D. The Flower Gardens is a beautiful place but scientists are worried that pollution levels there will 

increase. 

 

III. Write a narrative-descriptive essay ending with the following sentence: ‘It was a great 

opportunity and it has made me think about my goals in life.’ (200-220 words)    (50p) 

 

BAREM:  

SUBIECTUL A 

V. 1. had grown; 2. was studying; 3. had never thought; 4.decided; 5. have been working; 6. 

travel; 7. have already had; 8. have been reading; 9. am thinking; 10. have never taken 

VI. 1. movements; 2. injury; 3. pressure; 4. occasionally; 5. regularly; 6. appearance; 7. sleepless; 

8. Straighten; 9. addiction; 10. Proof 

VII. 1. C; 2. D; 3. C; 4. A; 5. B; 6. C; 7. D; 8. B; 9. A; 10. B 

VIII.  

SUBIECTUL B 

Reading : 1. A; 2. D; 3. C; 4. D; 5. B 
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FIȘĂ DE LUCRU ÎN GRĂDINA DE LEGUME CLASA I 

 

Prof înv primar Bondar Adriana Elena 

Școala Gimnazială Stroiești, Jud Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Scrie denumirea legumelor, apoi colorează corespunzător: 

                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Elimină din enumerarea următoare plantele care nu sunt legume: măr, zarzăre, sfeclă, usturoi, hrean, 

prune, ardei, pătlăgea roşie, soia, gogonea, pară, strugure şi do-vleac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reţine! 

       Pentru a avea un corp sănătos, este nevoie ca legumele şi fructele să nu ne 

lipsească din hrana noastră zilnică. Legumele conţin mari cantităţi de substanţe hră-

nitoare şi vitamine. 

       Pentru grădina de legume se alege un pământ roditor, situat în apropierea unei 

ape, pentru ca, la nevoie, să poată fi udat (irigat). Terenul ales se nivelează, se sapă şi 

se grăpează. Urmează  semănatul şi răsăditul legumelor. Se fac apoi lucrările de 

îngrijire: prăşitul, plivitul buruienilor şi udatul. 

       Oamenii cultivă multe  feluri de legume. Acestea se consumă proaspete, con-

gelate sau conservate. De la ele se folosesc diferite părţi: rădăcina, tulpina, frunzele, 

florile  sau seminţele.  
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__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
______________ 

             
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
____________ 

             
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
_____________ 

3. Denumeşte leguma şi scrie ce se poate prepara din fiecare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Separă legumele după partea consumată şi completează tabelul:  mazăre, ardei, ceapă, varză, 

păstârnac, fasole, pătrunjel, vânătă, hrean, cartof, pătlăgea roşie, salată, morcov, dovlecel şi 

castravete. 

 

rădăcină tulpină frunze fructe seminţe 

     

     

     

     

 

5. Subliniază  varianta corespunzătoare pentru a completa propoziţiile:  

 

Pătlăgeaua roşie este  un fruct.          De la cartof se consumă   frunzele. 

                                     o floare.                                                    tulpina subpământeană. 

                                     un arbore                                                  florile. 

                                     

Rădăcina sub formă de ţăruş este întâlnită la  ardei. 

                       castravete. 

                varză. 

                 fasole. 

 

 Legumele se cultivă mai ales în zona de  munte. 

                                                                  deal. 

                                                                  câmpie.    

 

6. Încercuieşte litera corespunzătoare coloanei care cuprinde doar legume: 

              

                              A                        B                           C 

                 alun                    ardei                      vulpe 
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                 stejar                  morcov                  raţă 

                 brad                    conopidă               şarpe 

 

7. Completează:  

            a) Fără aer, apă, lumină şi căldură plantele 

 

            b) Înainte de a fi consumate, legumele  trebuie  bine   

 

8. Importanţa cultivării legumelor şi zarzavaturilor: 

 

- se folosesc în alimentaţia                          în stare proaspătă (crudă), preparată sau congelată; 

 

- ca hrană pentru 

 

- în industrie  

 

 

9. Descoperă  şi enumeră legumele: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supa de zarzavat      

S-a dus gospodina să ia zarzavat 

Şi se-ntoarce acasă 

Cu panerul încărcat. 

Cu morcovi, cu varză,  

Cartofi, pătrunjel 

Şi sfeclă şi ceapă,  

Că toate-s la fel.  

Pe urmă încep să se certe toate pe masă: 

L O U C E A P A T R 

H J K L M O R C O V 

P A T R U N J E L W 

E R T Z I G U L I E 

A V I N E T E B M Y 

G F V A R Z A J K E 

Q W T U F R O S I E 

S O U s A L A T A X 

N M D O V L E A C B 

 S P A N A C H J X D 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1353  
 

- Ba eu sunt mai dulce!  

- Ba eu sunt mai frumoasă! 

Le ia gospodina pe rând să le spele, 

Pe urmă le taie bucăţi, bucăţele.  

Pe oala în clocot capacul tresaltă,  

Şi fierb sărăcuţele, fierb laolaltă 

Şi morcovi, şi varză, cartofi, pătrunjel  

Şi sfeclă şi ceapă, 

Toate fierb la fel. 

Pe urmă tac toate.  

Ce vreţi să mai spună?! 

Că supa-i pe masă, 

Şi-i straşnic de bună! 

Sfaturi: 

 Consumaţi cât mai multe legume proaspete, de sezon! 

 Ajutaţi-o pe mama şi pe bunica la cumpărarea, spălarea, decojirea sau felierea le-gumelor! 

 

Ştiaţi că … 

*… Ardeiul este considerat doua legumă importantă ce conţine vitamina C, A şi beta-caroten? Ardeiul 

verde conţine mai multă vitamină C, pe când cel galben şi cel roşu mai mult beta-caroten, imediat 

după pătrunjel. 200 de grame de ardei acoperă cantitatea zilnică necesară unui adult. S-a confirmat 

ştiinţific influenţa benefică a pătlăgelei roşii nu numai asupra sănătăţii inimii şi a rinichilor, ci şi asupra 

regenerării pielii. 

 

Joc: 

         Dacă vei completa, vei obţine pe verticala A - B denumirea unei categorii de plan-  

te de grădină, bogate în vitamine.                                                                                                       

                                                                                                          A 

1. Suprafaţă întinsă, cultivată cu cereale.                   

2. Ele sunt bucătăria plantei.                             2.           

3. Vas cu pământ şi flori. 

4. O întâlnim deasupra rădăcinii. 

5. Pusă în pământ va da naştere la o nouă plantă. 

6. Din ea se face fructul.                                     6.                                                                             

B 

1. 

 

      

         

 

 

  

 

 3.        

4.         

5. 

. 

5 

 

       

         

http://www.bonduelle.ro/patrunjelul
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PRINT BOOKS VS. E-BOOKS – WORKSHEET 

 

Prof. Tocilianu Diana – Laura 

Școala Gimnazială nr.7 Galați 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” Galați 

 

English classes are very rewarding if both the teacher and the students are involved in the 

educational process. Worksheets are very important for students who are motivated and if they involve 

movies or songs they are even more appreciated. The worksheet below has been created after a short 

movie which the students are asked to watch and pay attention to. After watching the movie they are 

requested to fill in the gaps with the words they have heard while listening. This kind of material involves 

both stimulating students’ attention and listening to native speakers which leads to better understanding 

the English language and acquiring new vocabulary. Thus, worksheets are very useful and they should 

be part of all classes because this way students show interest and acquire the information easier as 

teachers use students’ means of communication. 

I. Fill in the blanks with the following words: writers / element / digitally / guess / device / however / 

amount / customers / editions 

 

Customers walk in and go – oh - the smell of books. I completely underestimated that………… of print 

books. When you’re moving around like - I think a lot of people in our generation these days - it’s just 

more convenient to have sort of digital ……………to have all your books organized in one spot. There 

are some……………. that just totally want a book to put in their hand. They love the smell of the book, 

the feel of the book, they love a book. What I like about it that much is that a lot of backlist from 

…………….that you really like and you’re sorry that their book wouldn’t have print or can’t get them 

anymore except collectors’………….. . It’s really nice to have these e-books available again. Well, I 

………….I think information is information and ……………we get it, is significant. The ……………of 

people who have e-readers ar e still buying physical books and there are some statistics: only 2% of the 

people only read………….. . I- pod doesn’t include these reading books but newspapers do whatsoever. 

And so it seems that there is definitely room for both formats. 

 

II. Choose the best answer:  

 1. What do people love about books? 

A. the book itself           B. the smell of a book 

2. What might people do with older paper books if they have e-readers? 

      A. keep them                   B. get rid off them   

3. Will books ever die? 

A. Yes, they will.           B. No, they won’t. 

4. Which one gives addiction? 

      A. print books                  B. e-readers 

 

Webliography: 

https://www.youtube.com/watch?v=KSUcncNFK74 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSUcncNFK74
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ANTRENAMENTUL INDIVIDUAL PRIVIND PREGĂTIREA TEHNICO – TACTICĂ  A 

PORTARULUI DE HANDBAL 

 

Prof Andronic Florin Petrișor 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

Pregătirea tehnică: 

Tehnica jocului portarului cuprinde totalitatea mişcărilor raţionale efectuate de acesta în scopul 

apărării porţii şi a declanşării atacului. Este vorba de o serie de deprinderi motrice sintetizate într-un 

ansamblul de procedee concrete, denumite “tehnice“ care însumează mişcări cristalizate şi sistematizate 

în timp din multitudinea mişcărilor şi a gesturilor pe care le face portarul pe parcursul jocurilor. 

Studiate şi analizate din punct de vedere biomecanic şi al eficacităţii, aceste procedee tehnice s-au 

raţionalizat şi şlefuit, căpătând un anumit profil şi o mare frecvenţă de repetare în decursul jocului. Ele 

au fost selecţionate în acelaşi timp dintre mişcările care dau un randament maxim în apărarea porţii. 

Procedeele tehnice, mişcările raţionale concrete ale portarului sunt grupate, mai mult din punct de vedere 

teoretic în funcţie de mecanismul lor de bază şi de sarcinile pe care le rezolvă, în elemente tehnice noţiune 

abstractă dar cuprinzătoare. 

După părerea mea acestea sunt de fapt elementele tehnice de bază ale portarului, frecvent şi stabil 

întâlnite în joc. Dar indiferent de aceste discuţii asupra sistematizării şi încadrării procedeelor tehnice, 

important este să se studieze toate mişcările tehnice ale portarului, dându-lise un pronunţat caracter 

raţional, economic şi eficace. 

Aceasta nu înseamnă că am neglijat măcar pentru o clipă faptul că portarul este primul care poate 

contribui la frumuseţea spectacolului sportiv şi ca atare opinăm pentru o tehnică eficace, cu linii simple 

dar elegante, caracterizată de supleţe şi îndemnare. 

 

Poziţia fundamentală: 

Mai mult decât oricare alt post şi poate în oricare joc sportiv, în  handbal poziţia fundamentală a 

portarului este decisivă. Acţiunile specifice explozive şi de foarte scurtă durată au toate ca punct de 

plecare această poziţie şi sunt determinate de ea. 

În esenţă a avea o bună poziţie fundamentală înseamnă a fi gata să reacţionezi în orice sens şi 

direcţie cu maximum de promtitudine şi viteză. Iată de ce în mare, imaginea portarului trebuie să ne 

sugereze o poziţie de   “ pândă “ , uşor încordată, cu toate articulaţiile flexate  gata de extindere. 

Văzut din faţă, un portar în poziţie fundamentală ne indică parcă sensul viitoarelor acţiuni. 

Remarcăm poziţia înaltă a braţelor, cea uşor depărtată a picioarelor, cu o distanţă egală cu a deschiderii 

mâinilor şi orientarea labei piciorului cu vârful puţin în afară. Privirea exprimă concentrare maximă şi 

hotărâre. 

Poziţia fundamentală a portarului suferă modificări în funcţie de aruncare. Astfel în poziţia 

fundamentală adoptată la aruncările de pe extreme, poziţia braţelor şi a picioarelor se modifică categoric. 

Se remarcă intenţia de acoperi preventiv cu braţele colţurile de sus ale porţii: cu mâna aproape de bară 

colţul scurt şi cu cealaltă colţul lung. Picioarele s-au apropiat mult, călcâiele fiind depărtate la doar câţiva 

centimetri. 

Greutatea corpului este repartizată mai mult pe piciorul de lângă bară, pentru a se putea interveni 

mai uşor cu celălalt la mingiile aruncate spre colţul lung. Învăţarea şi antrenarea poziţiei fundamentale 

este greu de realizat separat de restul elementelor tehnice, iar exerciţiile concepute ar fi artificiale şi 

plictisitoare. În schimb pe tot parcursul antrenamentelor trebuie să corectăm această poziţie cu o exigenţă 

deosebită. După apărarea fiecărei mingi revenirea la poziţia fundamentală şi corectarea ei sunt absolut 
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obligatorii. Cu toate acestea, în etapele de iniţiere a portarilor începători se întrebuinţează unele exerciţii 

speciale pentru învăţarea şi exersarea acestei poziţii.  

Deplasarea în poartă 

Pentru un plasament optim, portarul utilizează paşi adăugaţi lateral, înainte şi înapoi, oblic înainte 

– înapoi, precum şi diferite combinaţii de paşi în funcţie de situaţiile concrete ivite în joc. 

Din punct de vedere  tehnic, deplasarea cu paşi adăugaţi a portarului este asemănătoare cu mişcarea 

în teren apărătorului. Această deplasare se realizează pe pingea iar corpul este flectat din toate 

articulaţiile, poziţia fiind ca şi la poziţia de aşteptare, această deplasare înlesnind o reacţie optimă pentru 

respingerea mingiilor. 

Prinderea mingii 

În general în jocul de handbal şi în special pentru postul de portar,   elementul tehnic de bază este 

prinderea mingiei. Deşi respingerile pot fi uneori mai frecvente datorită forţei şi vitezei cu care sunt 

aruncate mingiile spre poartă, elementul de bază rămâne prinderea. 

Aceasta impune ca în special prinderea clasică cu două mâini să fie perfecţionată la maximum şi 

antrenată permanent. Avantajul prinderii în palme este hotărâtor pentru viteza cu care echipa va fi pusă 

în poziţie de atac, condiţionând în mod deosebit lansarea promptă a contraatacului. 

Prinderea mingiei asigură în acelaşi timp un plus de siguranţă, care are o influenţă psihologică 

asupra coechipierilor, cât şi asupra adversarilor. 

Portarul care prinde mingea cu uşurinţă inspiră încredere partenerilor în ceea ce priveşte apărarea 

porţii eliberându-I de încordare atât în fazele de apărare cât şi în cele de atac. Jucătorii şi chiar spectatorii 

observă înainte de toate abilitatea în prinderea mingiei sau, cum se spune ,, priza la balon “ , apreciind 

de multe ori în funcţie de aceasta valoarea portarului. 

Prinderea mingiei cu două mâini.  

Prinderea corectă a mingiei cu două mâini presupune un moment de întâmpinare şi unul de 

amortizare, legate armonios într-o singură mişcare. Poziţia degetelor şi a palmelor caută să completeze 

această amortizare de la vârful degetelor spre baza lor. 

Foarte mulţi portari comit greşeala de a socoti uşoare mingiile care vin încet spre poartă la nivelul 

pământului. Surprizele neplăcute sunt însă numeroase căci mingea, primind efecte curioase se strecoară 

printre mâinile sau picioarele relaxate. 

Învăţarea prinderii mingii cu două mâini presupune sute, poate mii de prinderi în zeci şi zeci de 

poziţii. Pentru acest motiv a-şi recomanda ca portarii să ia parte alături de jucătorii de câmp la exerciţiile 

de perfecţionare a paselor. 

Respingerea mingii 

Idealul ar fi ca portarul să prindă în palme toate mingiile ce se aruncă la poartă sau măcar 

majoritatea lor. Acest lucru este imposibil, dată fiind în primul rând forţa cu care mingiile vin spre poartă, 

poziţiile diferite în care portarul nevoit să apere mingea şi în fine elementele viteză şi surpriză. De aceea 

în practica jocului procedeele de respingere a mingii sunt des folosite. 

În folosirea tuturor procedeelor de respingere portarul se va conduce după necesitatea de a o 

îndrepta către interiorul semicercului propriu sau către laturile de fund ale terenului. 

Respingerea mingiilor înalte 

Uneori, dată fiind forţa de aruncare se resping chiar mingiile venite deasupra portarului. Pentru mai 

multă siguranţă se acţionează cu două mâini. Viteza cu care vin mingiile şi elementul surpriză împiedică 

cel mai adesea acţionarea clasică cu două mâini şi ca atare marea majoritate a mingiilor aruncate sus sunt 

respinse cu o mână. În acest scop din poziţie fundamentală portarul ridică rapid braţul din partea din care 

vine mingea prin lateral. Întinzându-se împreună cu tot corpul spre colţul de sus al porţii. Mişcarea este 

ajutată de o împingere energică în piciorul de partea săriturii. Dacă mingea vine mai lateral spre colţ se 

efectuează în prealabil o păşire cu piciorul respectiv. 
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Respingerea mingiilor la nivel mediu  

Mingiile care vin la nivel mediu sunt respinse cu două mâini atunci când sosesc de departe sau sunt 

aruncate cava mai încet. Dacă mingea vine surprinzător şi cu mare viteză se intervine cu o singură mână 

cu o participare mai activă a picioarelor. 

Mingiile care vin la nivelul pământului destul de aproape de portar sunt apărate cu o jumătate de 

fandare, în principal cu laba piciorului opusă cu latura interioară. 

Nu lipsite de pericol şi capabile de surprize neplăcute sunt şi mingiile care vin puternic jos, chiar 

pe mijlocul porţii. Acestea se blochează cu două picioare şi cu ajutorul braţelor care dublează. 

Respingerea mingiilor joase  

 

Când mingiile sunt aruncate puternic spre colţul de jos al porţii plonjonul în jumătate sfoară este 

de obicei inevitabil. Procedeul îl folosesc frecvent portarii echipelor feminine dar şi ceilalţi  

Piciorul din partea aruncării întins aproape complet caută să pună laba în calea mingii. Trunchiul 

se apleacă pe picior cu mâna lăsată de-a lungul lui, încercând să atingă cu vârful degetelor vârful 

piciorului. 

Acest procedeu este folosit de portarii cu multă mobilitate. Portarii înalţi cu segmente lungi 

încearcă să rezolve aceste situaţii respingând cu piciorul sau cu braţul de partea respectivă, dintr-o poziţie 

foarte joasă. 

 

Respingerea mingiilor aruncate din unghiuri laterale 

În general în cazul apărării aruncărilor de acest gen procedeele folosite sunt cele descrise mai sus 

în funcţie de înălţimea şi viteza mingiilor. Există totuşi anumite particularităţi determinate de însăşi 

poziţia fundamentală specifică extremei şi de anumite caracteristici ale aruncării de pe acest post. 

O mingie aruncată în colţul scurt sus se blochează cu  amândouă mâinile alăturate. Pentru apărarea 

mingiilor aruncate jos lângă portar este suficientă uneori o îndoire a genunchilor pentru a acoperi mingea. 

La poziţia fundamentală greutatea este repartizată mai mult pe piciorul de lângă bară. Acest 

amănunt indică faptul că piciorul descărcat va acţiona cu prioritate asupra mingiei. 

 

Plonjonul 

Procedeul se foloseşte mai puţin frecvent şi cu precădere de portarii mici de statură, care caută să 

suplinească acest dezavantaj prin plonjare, mărindu-şi astfel raza de acţiune. 

Hotărârea de a plonja este determinată de un calcul rapid care se stabileşte imposibilitatea de a 

ajunge la mingie în timp util după efectuarea mişcărilor clasice de deplasarea şi apărarea. Sunt situaţii în 

care unica soluţie este plonjonul şi anume când portarul este surprins pe “picior greşit” sau cu un 

plasament defectuos. 

Plonjonul pentru mingiile venite la semiînălţime  

Tehnica mişcării braţelor şi a trunchiului este în general inedită cu cea descrisă la prinderea şi 

respingerea mingiei. 

Plonjonul la mingiile înalte  

Se remarcă poziţia capului între braţe şi mişcarea de arcuire dublă a trunchiului. Plonjonul este un 

element tehnic dificil. Învăţarea procedeelor de bază trebuie să se desfăşoare metodic, cu multă grijă, 

pentru a evita traumatismele şi pentru a înlătura de la început frica de cădere. 
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JOCURI PENTRU ÎNSUŞIREA DRIBLINGULUI 

 

Prof Bitire Cristinel 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

1.  „Dribling cu aruncare”. Două echipe, egale ca număr de participanţi, sunt aşezate pe şiruri 

înapoia unei linii de plecare. La 5-10 m se plasează un obstacol. La semnal, primii din fiecare echipă 

pornesc în dribling cu o mână, ocolesc obstacolul şi aruncă mingea următorilor coechipieri care parcurg 

acelaşi traseu şi se aşează la urma şirului. Câştigă echipa care termină jocul prima. 

2. „Păsările călătoare”. Elevii sunt dispuşi în cerc, fiecare stând într-un cerculeţ desenat pe teren, 

cu mingi de handbal în mâini. Un singur copil rămâne în afara cercului. La semnalul de începere, elevii 

(păsările) pleacă din cercuri (cuiburi) executând dribling din mers şi uşoară alergare spre stânga sau spre 

dreapta, mai repede sau mai încet conform comenzilor. La al doilea semnal fiecare elev caută să ocupe 

un cerculeţ. Acelaşi lucru îl încearcă şi elevul care iniţial nu a avut „cuib”. În timpul deplasării spre 

cercuri elevii sunt obligaţi să execute driblinguri. În final un elev rămâne fără „cuib”. Copiii care la 

terminarea jocului (după un timp stabilit) au reuşit să nu rămână niciodată fără „cuib” sunt declaraţi 

câştigători. 

3. „Culesul cartofilor cu dribling”. Jucătorii sunt dispuşi pe două şiruri în spatele unei linii de 

plecare. Primii jucători din fiecare echipă au câte o minge. Execută dribling până la cercul unde se află 

o altă minge, schimbă mingile, după care revin la şirul propriu tot prin dribling, predau mingea şi se 

aşează la coada şirului. Câştigă echipa care revine prima în poziţia iniţială. 

4. „Concurs de dribling pe loc”. Elevii execută dribling pe loc contra cronometru pe durata de 

10-15-20 secunde cu pauză între repetări. Câştigă elevul care execută mai multe driblinguri în timpul 

stabilit. Jocul începe la semnal şi se termină tot la semnal. Câştigătorul se stabileşte în pauzele dintre 

repetări. 

5. „Ştafeta cu dribling şi aruncare la ţintă”. Elevii sunt dispuşi pe două sau mai multe coloane, 

înapoia unei linii de plecare. Paralel cu linia de plecare, la o distanţă de 4 m, se trasează o altă linie, de 

ochire. La semnal, primul jucător care are o minge execută dribling până la linia de ochire, de unde 

aruncă mingea la ţintă (minge medicinală, sticlă de plastic etc.). Mingea este recuperată de către executant 

care se întoarce cu dribling şi o predă următorului jucător, după care trece la capătul şirului. Atingerea 

ţintei se consideră punct pentru echipă. Câştigă echipa care a realizat mai multe puncte.  

6. „Conducerea mingii printre obstacole”. Elevii sunt împărţiţi în echipe egale ca număr. Se 

trasează o linie de plecare. În faţa fiecărei echipe se aşează o serie de obstacole. La semnalul de începere, 

primii din fiecare echipă aleargă conducând mingea în dribling printre obstacole fără să le atingă. La 

întoarcere mingea este pasată următorului jucător, care trebuie să o prindă şi să execute acelaşi lucru. 

Pentru fiecare minge scăpată sau un obstacol atins echipa va fi penalizată cu un punct. Câştigătoare va fi 

echipa care a avut mai puţine penalizări. 

7. „Cursa pe numere cu mingi”. Jucătorii se împart în echipe egale ca număr aşezate în şir câte 

unul în spatele unei linii de plecare şi la distanţă de o lungime de braţ între ei. Fiecare echipă se 

numerotează în continuare de la cap la coada şirului. Jucătorii pot sta în picioare sau în şezând încrucişat. 

În faţa fiecărei echipe, la 1 m de linia de plecare, se marchează pe sol un cerc cu diametrul de 50 cm în 

care se aşează o minge, iar la 10-15 m mai departe se aşează un jalon ca punct de întoarcere. Conducătorul 

de joc strigă un număr. Jucătorul cu numărul respectiv de la fiecare echipă porneşte în alergare prin 

dreapta echipei, culege mingea cu care porneşte în dribling, ocoleşte punctul de întoarcere, revine spre 

echipă în acelaşi mod, aşează mingea în cerc şi revine la locul său în formaţie. Jucătorul care a ajuns 

primul câştigă un punct pentru echipa sa. Jocul continuă, conducătorul strigând, pe sărite, toate numerele. 

Câştigă echipa care la sfârşitul jocului totalizează cele mai multe puncte. (Figura nr. 83). 
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8. Ştafeta cu dribling”. Două sau mai multe echipe, egale ca număr, sunt dispuse în formaţie de 

şir  la o linie de plecare. Primul jucător din fiecare echipă are o minge. La semnal pleacă în dribling, 

ocoleşte un jalon aşezat la 5-6 m înaintea echipei sale, se întoarce în dribling, predă mingea următorului 

după care trece la sfârşitul şirului. Jocul se termină în momentul în care primul jucător ajunge din nou la 

locul iniţial şi primeşte mingea. (Figura nr. 84). 

9. „Ocoleşte cercul”. Jucătorii se împart în echipe egale ca număr, aşezate în formaţie de cerc. 

Un jucător din cerc, cu mingea şi la semnalul de începere, porneşte în dribling şerpuit printre jucătorii 

din cerc, iar când revine la locul său pasează mingea celui din stânga. Jocul continuă până când toţi 

jucătorii au efectuat traseul. (Figura nr. 85). 

10. „Ştafetă cu dribling în cerc”. Jucătorii se împart în echipe egale de 6-10 jucători şi se aşează 

în formaţie de cerc. Fiecare îşi marchează locul pe circumferinţa cercului. În centrul cercului fiecărei 

echipe se aşează un jucător. Distanţa dintre jucătorul de la centru şi cei de pe cerc este de 3-5 m cel puţin. 

La fiecare cerc se găseşte o minge la unul dintre jucători. Când se dă semnalul de începere, fiecare jucător 

cu mingea porneşte în dribling spre centrul cercului, dă mingea jucătorului din centru, căruia îi ia locul. 

Acesta pleacă în dribling spre locul de pe cerc de unde a plecat primul, după care pasează mingea 

jucătorului din stânga şi jocul continuă până când toţi jucătorii au efectuat traseul şi au revenit la locurile 

lor, iar primul jucător are din nou mingea. (Figura nr. 86). 

       
                              Figura nr. 83                  Figura nr. 84                      Figura nr. 85                      

Figura nr. 86 

 

11. „Fuga prin tunel”. Elevii sunt dispuşi pe şiruri înapoia unei linii de plecare. La 4 m în faţa 

liniei de plecare se află câte un jucător cu picioarele depărtate (tunelul). După acest elev se află un altul 

la distanţă de 3-4 m cu o minge. La semnal, primii elevi din fiecare şir execută dribling până la tunel, aici 

lasă mingea, trec prin tunel şi se ridică, primesc mingea de la al doilea elev, o trimit înapoi, se întorc prin 

tunel, culeg mingea şi în dribling se întorc la şir predând mingea următorilor. Jocul se termină când 

primul jucător primeşte din nou mingea. 
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PROGRAME SOFTWARE CARE FACILITEAZĂ DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR 

DIGITALE NECESARE CREĂRII ŞI PRELUCRĂRII FIŞIERELOR CARE CONŢIN 

IMAGINI 

 

Prof Stanciu Adriana Olimpia 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

 

Elevul generaţiei digitale are nevoie de competenţe dezvoltate pentru crearea şi prelucrarea fişierelor cu 

imagini, care sunt nelipsite din fiecare proiect elaborat pentru diferite discipline de studiu sau abordate 

transdisciplinar, pentru proiecte curriculare sau extracurriculare. 

 Pentru crearea şi prelucrarea fişierelor cu imagini există numeroase aplicaţii software care 

implementează atât funcţii elementare, regăsite în majoritatea aplicaţiilor cât şi funcţii proprii.  

 Înainte de a alege aplicaţia care va fi folosită pentru crearea sau prelucrarea imaginilor este 

necesară analizarea sarcinii de lucru: 

- se va analiza coţinutul fişierului imagine rezultat. De exemplu se solicită conceperea unei sigle, a 

unui organizator grafic, realizarea unui desen pe baza unui text literar, ilustrarea unei prezentări; 

- se urmăreşte corectarea unei imagini prin: ştergerea unui detaliu, înlocuirea unei zone prin 

multiplicarea unei informaţii prezente în fişier, eliminarea sau adăugarea unui text, aplicarea unui 

filtru sau unei rame etc.; 

- se doreşte corectarea unei fotografii prin: reducerea zgomotului din imagine, modificarea valorii 

expunerii prin supraexpunere sau subexpunere, modificarea culorilor prin aplicarea funcţiei care 

realizează balansul de alb sau prin aplicarea unor filtre, îndreptarea fotografiilor captate incorect, 

redimensionarea fişierului etc. 

 Un alt criteriu care stă la baza alegerii programului de creare şi prelucrare a fişierelor cu imagine 

este modul de accesare a internetului. Dacă lecţia se desfăşoară într-un laborator în care mai mult de 

douăzeci şi cinci de staţii se conectează simultan la internet, iar accesul este continuu şi la costuri mici, 

atunci se poate alege o aplicaţie online. Dacă transferul de date de pe internet presupune costuri mari 

atunci se poate opta pentru descărcarea unei aplicaţii şi efectuarea prelucrărilor offline. De exemplu, se 

pot folosi online aplicaţiile: Desene Google din Google Drive sau Adobe Photoshop Creative Cloud. 

Pentru ambele aplicaţii este nevoie de o conexiune la internet. Pentru utilizarea Adobe Photoshop 

Creative Cloud intervin costuri aferente plăţii abonamentului lunar, în timp ce utilizarea Google Drive 

este gratuită.  

 Calitatea fişierului obţinut depinde în mare măsură de programul software cu care a fost creat sau 

prelucrat. Din acest motiv, profesorul trebuie să selecteze acele sarcini de lucru pentru rezolvarea cărora 

este necesara utilizarea unor aplicaţii software diverse. Mai mult, profesorul trebuie să propună prelucrări 

care impun utilizarea de instrumente cât mai variate, astfel încât elevul să beneficieze de cunoaşterea mai 

multor mijloace care să-l ajute atât în rezolvarea sarcinii, cât şi în formarea deprinderilor digitale pentru 

abordarea altor prelucrări grafice specifice unor situaţii apărute în mediul şcolar şi extraşcolar. 

 Calitatea fişierului mai este influenţată şi de proprietăţile hardware ale sistemului de calcul, astfel: 

- unele programe solicită resurse fizice mari, atât pentru instalare cât şi pentru utilizarea efectivă în 

etapa de prelucrare a imaginilor. Un exemplu în acest sens este suita Adobe Photoshop, cea mai 

complexă aplicaţie pentru prelucrarea fişierelor cu imagini, care a ajuns la versiunea Adobe 
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Photoshop CS6 şi care solicită multe resurse pentru a funcţiona; greu sau imposibil de utilizat cu 

resursele dintr-un laborator; 

- setările monitorului- pentru prelucrările profesionale este recomandată calibrarea5 monitorului, 

pentru a se asigura reprezentarea reală a culorilor pe monitor. Elevii de gimnaziu trebuie să cunoască 

motivele pentru care lucrările realizate se văd diferit pe monitor în comparaţie cu rezultatul 

imprimării; 

- proprietăţile plăcii video: o placă video cu performanţe reduse nu redă fidel nuanţele din fişierele 

imagine; 

- dimensiunea memoriei RAM: fişierele temporare create în timpul prelucrărilor avansate sunt stocate 

în memoria RAM. Dacă nu există suficientă memorie, aplicaţia se blochează şi se pierd prelucrările 

nesalvate. 

 Alegerea programului pentru lucru cu fişiere care conţin imagini trebuie făcută după ce sunt 

analizate următoarele aspecte:  

- ce tip de fişier urmează a fi prelucrat: 

o fişiere cu imagine raster; 

o fişiere cu imagine vectorială; 

- extensia fişierului care urmează a fi transformat: JPG, PNG, PSD, RAW, TIFF, GIF, CDR, BMP; 

- proprietăţile sistemului de calcul utilizat: 

o proprietăţile plăcii grafice; 

o disponibilitatea unei tablete grafice; 

o dimensiunea memoriei RAM;  

- modalitatea de accesare a internetului: acces nelimitat/limitat, viteza pentru transferul datelor; 

- modul de procurare a aplicaţiei:  

o kit de instalare gratuit sau cumpărat; 

o utilizare online gratuită sau pe baza unui contract care presupune plata unui abonament lunar. 

 Dintre programele de prelucrare a fişierelor cu imagini se pot exemplifica: Adobe Photoshop, 

PhotoScape, Gimp, Pixa, Paint.net, Serif PhotoPlus SE, IrfanView, PhotoFilter, 

http://apps.pixlr.com/editor, PixBuilder Studio, PhoXo, Photo Pos Pro, MS Paint, photosynth.net, 

Microsoft AutoCollage, www.tagxedo.com, desene Google etc. 

 
5Calibrarea monitoarelor se face cu un colorimetru astel încât culorile redate de sistem să fie reproduse cât mai fidel pe 
monitor 
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Programele cu cea mai mare frecvenţă de utilizare în mediul şcolar gimnazial, care vor fi abordate 

pentru realizarea acestui studiu şi pentru dezvoltarea abilităţilor elevilor de gimnaziu sunt: 

- Microsoft Paint – este aplicaţia disponibilă pe toate calculatoarele pe care este instalat sistemul de 

operare Windows. Pentru modificări elementare ale fişierelor care conţin imagini, MS Paint este o 

soluţie foarte rapidă, ieftină şi eficientă. Este recomandat a fi utilizat la copii cu vârste mici, pentru 

dezvoltarea competenţelor de prelucrare a fişierelor cu imagini. Exemplu de utilizări: realizarea unei 

desen plecând de la un text literar dat, aplicarea sau eliminarea unui text într-o imagine, decuparea 

unei părţi dintr-o imagine, prelucrarea capturilor de ecran etc. 

- Desene Google Drive – Este o aplicaţie online care permite dezvoltarea în colaborare a fişierelor 

grafice şi stocarea lor incloud. Exemple de teme care pot fi dezvoltate: ilustraţii pentru educaţie civică 

şi cetăţenie democratică – eliminarea discursului negativ şi instigarea la ură; organigrame pentru 

proiecte de mediu etc.  

- PhotoScape – este un program gratuit care nu necesită resurse mari pentru instalare şi utilizare. 

Grupează majoritatea funcţiilor elementare pentru prelucrarea fişierelor care conţin imagini. Pot fi 

create lucrări de tip colaj, fișiere grafice animate de tip .GIF, decupări de imagini etc. Exemple de 

activităţi: realizarea unor colaje conţinând fotografii cu toţi elevii clasei care au participat la o 

activitate caritabilă; colaje cu fotografii conţinând alimente pentru un meniu echilibrat şi sănătos etc. 

Cel mai performat software utilizat pentru prelucrarea fişierelor conţinând imagini este: 

- Adobe Photoshop –poate fi utilizat prin cumpărarea kitului de instalare sau online, pe baza unui 

abonament lunar.  

Este dificil de utilizat în şcoală, cu dotările actualelor laboratoare.Este totuşi 

necesarăexemplificarea unor activităţi de prelucrare a imaginilor utilizând această aplicație, 

pentru a crea contextul dezvoltării competenţelor digitale la elevii pasionaţi, care continuă 

studiul individual, în afara orelor desfășurate în laborator. Utilizarea la ore a tutorialelor video 

reprezintă o oportunitate pentru a convinge elevii că aplicația Adobe Photoshop este cel mai 

complex program pentru prelucrarea fișierelor care conțin imagini. 

2.1. Elemente definitorii pentru aplicaţiile MS Paint, Desene Google Drive, PhotoScape şi 

Photoshop  

Aplicaţia Microsoft Paint este programul companiei Microsoft care permite crearea şi 

prelucrarea primară a desenelor. Programul a fost inclus în fiecare versiune Windows, Paintbrush fiind 

primul nume utilizat pentru versiunile Windows 3.1x.  

 Unul din motivele selectării Aplicaţiei Paint, pentru detaliere în această lucrare, este numărul 

mare de utilizatori Windows, utilizatori proveniţi din diferite generaţii. O parte dintre aceşti utilizatori 

sunt începători, cu vârste mici, care abia asimilează noţiuni elementare de prelucrări grafice. Există însă 

şi utilizatori cu experienţă, care utilizează aplicaţia MS Paint, ca suport pentru prelucrări elementare, 

atunci când lucrează ocazional, pe un calculator care nu are instalate alte programe software dedicate 

prelucrărilor grafice.  

Alte motivaţii pentru alegerea programului Paint sunt: uşurinţa în utilizare, disponibilitatea lui de 

la prima versiune Windows, îmbunătăţirea lui constantă, similitudinea dintre pictogramele asociate 

funcţiilor și pictogramele utilizate în alte programe. 

Microsoft Paint este un program simplu, de dimensiuni foarte mici, ocupă doar câţiva Kb, 

dimensiunea lui variază în funcție de versiunea sistemului de operare utilizat. Cu ajutorul lui se pot realiza 
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„opere de artă”. Iată două exemple care demonstrează că Microsoft Paint oferă suficiente instrumente 

pentru realizarea unor aplicaţii complexe:  

 Mona Lisa desenată în MS Paint poată fi studiată la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=EemkRXpoeEg 

Moş Crăciun realizat în MS Paint poată fi studiat la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=v2g5qbvb7F4 

 Compania Microsoft a creat pentru aplicaţia Paint care rulează în Windows 7 o interfaţă 

considerabil îmbunătăţită. Ea beneficiază de o panglică pe care sunt dispuse instrumentele, fiind mult 

mai facilă selectarea lor în raport cu meniurile derulante ale versiunii Paint care rula în Windows Vista 

sau în Windows XP. Aplicaţia Paint are fişierul executabil mspaint.exe care se găseşte în 

C:\Windows\System32 . 

 Iată cât de diferite sunt interfeţele grafice ale celor două versiuni, Figura 1 și Figura 2: 

 
Figura 1 - Interfaţa grafică pentru mspaint.exe din Windows Vista şi Windows XP 

https://www.youtube.com/watch?v=EemkRXpoeEg
https://www.youtube.com/watch?v=v2g5qbvb7F4
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Figura 2 - Interfaţa grafică pentru mspaint.exe începând cu Windows7 

 

Bara Acces Rapid se găseşte în partea dreapta a barei de titlu, şi conţine butoanele: Salvare, 

Anulare şi Refacere. 

În funcţie de preferinţele utilizatorului, bara de Acces Rapid poate fi personalizată prin adăugarea 

unor butoane noi sau eliminarea butoanelor existente.  

Sub bara de titlu, programul Paint, are poziţionată bara cu titluri de meniu care conţine: Fişier, 

Pornire, Vizualizare ca în .Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Bara cu titluri de meniu 

 

Meniul Fişier din aplicaţia Paint permite acţiuni precum: crearea sau deschiderea unui fişier, 

salvarea fişierului, tipărirea, etc. Meniul Fişier din toate programele pentru prelucrarea fişierelor cu 

imagini oferă aceste funcţii elementare. O data însuşite în clasă competenţele de creare, salvare, 

deschidere sau tipărireale unui fişier utilizând aplicaţia Paint, ele pot fi reutilizate în toate celelalte 

aplicaţii accesibile în contexte diferite: acasă, în cercurile din Palatele Copiilor, în concursuri, în tabere, 

în timpul liber. 

Extensiile pentru fişierele create sau modificate în Paint cel mai des utilizate sunt: PNG, JPG, 

BMP, GIF. (Figura 4) 
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Figura 4 - Extensii ale fişierelor create sau prelucrate în MS Paint 

 

Aplicaţia Desene Google face parte din serviciul Google Drive care a fost lansat de Google din 

anul 2012. Secţiunea Desene Google permite stocarea aplicaţiilor incloud şi accesarea lor de pe 

calculator, telefon, tabletă. Dimensiunea gratuită de stocare pe serverele Google este de 5 gigabiți, 

utilizatorii având posibilitatea de a plăti pentru a obţine spaţii mai mare de stocare. Cu ajutorul aplicaţiei 

Desene Google se pot crea şi dezvolta desene în colaborare. Tipurile de reprezentări grafice realizate în 

Drive sunt scheme logice, diagrame sau fişiere care conţin desene artistice. Fişierele realizate în Desene 

Google au o utilitate foarte variată: pot fi inserate în proiecte dezvoltate colaborativ în drive, în pagini 

web, pot fi trimise ca ataşamente la email, pot fi descărcate pentru utilizarea lor offline sau pot fi printate. 

În meniul Fişier, din aplicaţia Desene Google,recunoaştem opţiunile regăsite în aplicaţiile offline: Nou, 

Deschideţi, Redenumiţi, Configuraţi pagina, Printaţi, dar şi opţiuni specifice lucrului în colaborare şi 

incloud: Permiteţi accesul, Descărcaţi ca, Publicaţi pe web. 

 

Figura 5 prezintă interfaţa grafică a aplicaţiei Desene Google Drive. 
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Figura 5 - Extensii ale fişierelor utilizate în Google Drive secţiunea Desene Google 

 

Din Figura 5 se observă că aplicaţia permite descărcarea fişierelor în format JPG, PNG, SVG şi 

PDF, ceea ce înseamnă că fişierele create online, individual sau colaborativ pot fi inserate cu succes în 

diferite proiecte, după descărcare. 

 

Aplicaţia PhotoScape este programul companiei Moii Tech. Este un utilitar care permite 

prelucrarea fişierelor care conţin imagini. Pentru acest program kit-ul de instalare este gratuit şi are 

avantajul că este de mici dimensiuni. Din punct de vedere al facilităţilor, acest program oferă instrumente 

pentru optimizarea, modificarea şi repararea fotografiilor, dar şi instrumente care permit crearea 

imaginilor artistice sau tehnice. Notabil este că în ultimele versiuni, printre cele douăzeci şi şapte de 

limbi în care este disponibil, se regăseşte şi limba română6. 

Interfaţa grafică a programului PhotoScape include numeroase butoane care facilitează accesul 

uşor la foarte multe funcţii. Programul prezintă un meniul dispus circular, un alt meniu orizontal, acces 

la un depozit de fotografii şi legături către tutoriale video (Figura 6). 

 

 
6 http://www.giz.ro/software/photoscape-3479/ 
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Figura 6 - Interfaţa grafică a programului PhotoScape 

 

Elementele meniului circular sunt:  

- Meniul EDITOR – conţine paginile:  

o Home: grupează instrumente pentru ajustarea mărimii documentului, a luminozităţii, 

a culorii, aplicarea ramelor şi a filtrelor; 

o Object: furnizează o bibliotecă de imagini în miniatură (icons), o bibliotecă de 

simboluri, instrumente pentru prelucrarea textului (font, dimensiune, contur, umbră, 

opacitate), numeroase forme automate etc.; 

o Crop: facilităţi pentru decuparea imaginii; 

o Tools conţine instrumente pentru clonare, pentru corectarea ochilor roşii, diferite 

stiluri pentru pensula, etc. 

În Figura 7 este prezentată interfaţa grafică pentru meniul Editor. 
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Figura 7 - Interfaţă grafică pentru meniul Editor din programul PhotoScape 

Programul PhotoScape operează cu majoritatea extensiilor uzuale ale fişierele care conţin 

imagini. În Figura 8 sunt vizibile extensiile disponibile pentru salvare: JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF. 

 

 
Figura 8 - Extensiile fişierelor grafice cu care lucrează programul PhotoScape 

Adobe Photoshop: „Familia de produse Adobe Photoshop vă oferă toate funcţiile necesare pentru 

a beneficia la maximum de imaginile digitale, a le transforma în orice vă puteţi imagina şi a le prezenta 

în moduri extraordinare. 
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Creaţi imagini incredibile utilizând cel mai bun software de imagistică digitală din lume. Acum 

sunt incluse instrumente de analiză a imaginii şi de editare 3D. Actualizare permanentă cu cele mai noi 

funcţii, doar în Adobe Creative Cloud.”7 

 

Adobe Photoshop este considerat cel mai bun produs software pentru editarea imaginilor digitale, 

realizarea graficii în scopul tipăririi, îmbunătăţirea calităţii fotografiilor. 

Prima versiune a programului, creată în anul 1987, s-a numit “Display”, pentru ca apoi să fie 

redenumit cu “ImagePro”. În 1988 programul a început să poarte numele Photoshop şi a fost preluat, prin 

contract, de compania Adobe. În anul 1990 este lansată versiunea Adobe Photoshop 1.0. 

 

 

 
7 http://www.adobe.com/ro/products/photoshopfamily.html 
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FIȘĂ DE LUCRU LA EXPLORAREA MEDIULUI CLASA A II-A ”LA MUNTE” 

 

 

Prof Înv Primar Pană Doina Iuliana 

Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

 

Reţine!  

Pământul nu are o înfăţişare uniformă. El are urcuşuri şi coborâşuri numite forme de relief. Munţii 

sunt cea mai înaltă formă de relief şi au culmi pietroase. La poalele muntelui întâlnim păduri de foioase 

(copaci cu frunze căzătoare) şi pe măsură ce vom urca, vom întâlni păduri de conifere (brazi) şi arbuşti. 

Pe creasta sa vom găsi păşune acoperită cu zăpadă chiar şi pe timpul verii. 

Munţii adăpostesc numeroase bogăţii cum sunt: fier, cupru, cărbuni, argint etc.  

Animale întâlnite în zona de munte: capra neagră, cerbul, ursul brun, lupul, vulpea, veveriţa, 

ariciul, mistreţul, râsul, vidra, popândăul etc. 

Păsări ce trăiesc în zona de munte: vulturul, acvila, cocoşul-de-munte etc.  

Plante ocrotite de lege: floarea-de-colţ, garofiţa-de-munte, bujorul-de-munte etc. 

Culoarea convenţională pe hartă pentru munte este maro. 

 

1. Îmbracă, colorează muntele cu vegetaţie (păduri de foioase, conifere, arbuşti, păşune) şi uneşte cu o 

linie (ca în model) animalele ce trăiesc în această zonă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Care sunt bogăţiile munţilor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capra neagră 

ursul brun 

vulpea cocoşul-de-munte 

porcul mistreţ 

lupul 

curcanul veveriţa 
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3. Recunoaşte copacul din imaginea alăturată. Completează ciorchinele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Care este importanţa pădurilor? 

 

 

Sfaturi: 

 Nu te aventura pe cărări necunoscute sau pe trasee fără indicatoare! 

 Îmbracă-te şi încalţă-te corespunzător în drumeţii şi excursii! 

 

Ştiaţi că … 

*… molidul poate atinge vârsta de 400 ani? 

*… lemnul de brad este folosit pentru fabricarea instrumentelor muzicale şi a hârtiei? 

*… pădurea  este  considerată ,,plămânul verde al planetei”? Ştiţi şi de ce? 

*… floarea-de-colţ este numită şi floarea-reginei? Ea este ocrotită de lege, declarată monument al 

naturii şi nu trebuie culeasă. 

 

 

Lectură: Întâmplarea din pădure 

 

Este o zi cu cer senin. 

     Dumitru şi fratele său mai mic, Viorel, trebuie să ajungă în satul unde locuieşte unchiul său, Vasile. 

Drumul trece printr-o pădure de stejari. După o bună bucată de drum, Viorel spune: 

- Hai să ne jucăm puţin! 

- Şi eu mă gândeam la fel, când am zărit 

această poieniţă, îi mărturisi Dumitru. 

În popasul făcut, băieţii au urmărit în joacă o veveriţă care sărea dintr-un copac în altul. Deodată le-

a apărut un iepure fricos. Au alergat voiniceşte pe urmele lui. 

Când cursa s-a sfârşit, şi-au dat seama că nu mai ştiu unde se află. Poteci sunt multe prin pădure, dar 

încotro duc ele? 

Viorel s-a uitat speriat, dar plin de încredere la fratele său mai mare. Dumitru şi-a adus aminte că, la 

şcoală, doamna învăţătoare le-a explicat cum să se orienteze folosind punctele cardinale. El ştia că satul 

Alcătuire 

Măsuri 
de 
ocrotire 

Copaci 
înrudiţi 

Importanţă 

Numele plantei 

…………………………. 
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unchiului Vasile se află în partea de sud. Dar cum să afle unde este sudul? Dumitru îşi ia frăţiorul de 

mână, pornesc prin pădure şi observă cu atenţie copacii. 

- Am găsit! strigă el. Uite, în direcţia aceasta este nordul! 

- De unde ştii? îl întreabă Viorel, fără a înţelege mare lucru. 

- Priveşte! Muşchii cresc pe trunchiul copacilor numai în partea de nord, acolo unde razele 

soarelui nu pătrund şi este mai multă umezeală. Aşezându-ne cu faţa spre nord, în spatele nostru 

va fi sudul. 

Într-adevăr, nu după mult timp de mers, pădurea a început să se răcească, semn că se aflau la marginea 

ei. Nu prea departe, se zărea satul unchiului. 

- Ce m-aş fi făcut dacă nu eram destul de atent la lecţia doamnei învăţătoare, îşi zicea în 

gând Dumitru, hotărât să-şi înveţe de acum întotdeauna foarte bine lecţiile. 
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TEST DE EVALUARE 

EGALAREA ECUAȚIILOR REACȚIILOR CHIMICE 

 

Prof Necula Monica 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

Oficiu - (3p) 

1. Egalați ecuațiile reacțiilor chimice, denumiți reactanții și produșii de reacție:        (4p) 

a)  Fe   +   Cu (NO3)2  →  Cu↓  +  Fe(NO3)2 

 

b) Mg(OH)2  +  HCl  →   MgCl2  +  H2O 

 

c) FeS  +  HCl  →  FeCl2  +  H2S   

 

d) Al2O3  →  Al  +  O2 

 

e) BaCl2  +  K2SO4  →  KCl  +  BaSO4 

 

f) NaOH + H2SO4  → Na2SO4 +  H2O 

 

g) K + H2O → KOH + H2↑ 

 

h)   N2  +  H2 →  NH3 

 

 

2. Scrieți ecuațiile stoechiometrice aleecuațiilor reacțiilor chimice următoare:         (2p) 

a) Oxid de aluminiu + acid clorhidric → clorură de aluminiu + apă 

 

b) Sodiu + sulf → sulfură de sodiu 

 

 

c) Apă → hidrogen + oxigen 

 

d) Potasiu + acid clorhidric → clorură de potasiu + apă 

 

 

3. Aplicând legea conservării masei, calculați masa de clor necesară reacției cu 400 g calciu pentru 

a forma 1110 g clorură de calciu.                                                    (1p) 
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EVALUARE INIȚIALĂ GRUPA MIJLOCIE 

 

Ed Enuță Mihaela 

Grădinița Nr.36 Galați 

 

Competența specifică: Recunoașterea,clasificarea și identificarea formelor geometrice 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 

C 1 – denumirea figurilor geometrice; 

C2 – descrierea figurilor geometrice (formă,mărime); 

C3 – alcătuirea mulțimilor de forme geometrice de același fel; 

C4  - identificarea figurilorlor geometrice învățate; 

C5  - autoevaluarea. 

 

SARCINI DIDACTICE: 

S1 – Denumește figurile geometrice din  imagine! 

S2 – Spune ce știi despre pătrat,cerc,triunghi ! 

S3  - Formează mulțimea figurile geometrice de același fel! 

S4 – Din triunghiul mare,taie cu o linie figurile geometrice pe care nu le cunoști! 

S5 – Pentru fiecare sarcină rezolvată corect,colorează câte un cerc! 

 

BAREM DE APRECIERE 

 

5 SARCINI = Comportament atins (A) 

4 SARCINI = Comportament în dezvoltare (D) 

3 SARCINI = Necesită sprijin (S) 
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Autoevaluare:                                                                                                                                                         
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FIŞĂ DE EVALUARE MATEMATICĂ GRUPA MIJLOCIE 

 

Ed Boboc Anton Ramona 

Grădinița ”Motanul Încălțat” Galați 

 

1. Formează mulţimi de obiecte după culoare. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Formează perechi între obiectele dintre cele două mulţimi şi încercuieşte mulţimea cu mai 

multe elemente. 
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3. Colorează tot atâtea elemente câte îţi arată cifra.    

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

   

 

                     

   

2 
3 1 
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ELEMENTE DE COMBINATORICĂ 

 

Prof Toniță Rodica 

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galați 

 

 Adesea suntem nevoiți să alegem dintr-o mulțime oarecare de obiecte submulțimi de elemente în 

funcție de anumite proprietăți pe care acestea le posedă și să dispunem elementele uneia sau ale mai 

multor mulțimi într-o anumită ordine. În plus este posibil să fim puși în situația de a determina numărul 

tuturor submulțimilor unei mulțimi, constituite după anumite reguli.  

 Deoarece în astfel de situații este vorba de anumite combinații de obiecte, ele se numesc probleme 

combinatorii. Combinatorica este domeniul matematicii în care se studiază acest tip de probleme. Ea 

poate fi considerată ca o parte a teoriei mulțimilor pentru că orice problemă de combinatorică poate fi 

redusă la o problemă despre mulțimi finite și aplicații.  

 Combinatorica este foarte importantă nu numai pentru teoria probabilităților, cibernetică, logica 

matematică, teoria numerelor ci și pentru alte ramuri ale științei și tehnicii. 

I.1. Mulțimi ordonate 

Uneori se consideră mulțimi ale căror elemente sunt aranjate într-o ordine determinată, cum ar fi 

alfabetul care este o mulțime de litere (elemente) care sunt stabilite într-o anumită ordine. Adică cele 27 

de litere din alfabetul românesc sunt aranjate astfel: a este prima literă (nu are altă literă înainte), ă este 

următoarea (urmează după a), b este a treia literă (urmează după a doua) și astfel până la z care este 

ultima (după ea nu mai urmează altă literă). Dar elementele aceleiași mulțimi pot fi aranjate și într-o altă 

ordine de exemplu invers, sau grupate în vocale și consoane. 

 Deci: o mulțime împreună cu o ordine bine determinată de dispunere a elementelor sale este o 

mulțime ordonată. Concret:  

 Fie A o mulțime (finită) care are n elemente. Această mulțime se numește ordonată dacă fiecărui 

element al său i se asociază un număr de la 1 la n, numit rangul elementului, astfel încât la elemente 

diferite ale lui A corespund numere diferite. 

Orice mulțime finită poate deveni o mulțime ordonată, adică elementele ei se pot așeza într-o ordine care 

se poate stabili, pur și simplu, prin numerotarea elementelor mulțimii. Mulțimea ordonată obținută astfel 

o notăm cu (a1, a2, …, an), unde ordinea elementelor este dată de indici.  

 Mulțimea ordonată este caracterizată prin elementele care o alcătuiesc și prin ordinea în care 

acestea sunt considerate. 

Prin urmare mulțimile ordonate sunt diferite dacă ele se deosebesc fie prin elementele care le 

alcătuiesc, fie prin ordinea acestora.  

I.2. Permutări 

Considerăm  A o mulțime (finită) cu n elemente. Această mulțime se poate ordona în mai multe 

moduri, obținând astfel mulțimi ordonate diferite, care se deosebesc între ele doar prin ordinea 

elementelor. 

 Fiecare din mulțimile ordonate care se formează cu cele n elemente ale mulțimii A, se numește 

permutare a acestei mulțimi.  

Se mai spune că este o permutare a elementelor sale sau, încă, o permutare de n elemente. 

Numărul permutărilor de n elemente se notează cu Pn și se citește ”permutări de n”. 

            Pentru două mulțimi finite M si N, cu același numar de elemente,si o funcție f: M→ 𝑁 sunt 

echivalente afirmațiile : 

                        f injective    ↔      f surjectiva  ↔   f bijectiva 

Permutarea unei mulţimi A este definită de o funcţie bijectivă   f:{1,2, … … . , 𝑛} → 𝐴 
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Numărul permutărilor unei mulțimi date, adică numărul modurilor în care poate să fie ordonată o mulțime 

dată se notează cu Pn.  

 Pentru produsul primelor n numere naturale nenule se folosește, de obicei, notația n ! care se 

citește ”n  factorial”:  

1 ∙ 2 ∙  3 ∙  … ∙ n=n! 

 

 În ceea ce privește numărul permutărilor avem:  

 Teoremă:  Oricare ar fi n ≥ 1, număr natural, Pn = n ! (1) 

 Demonstrație:  Vom demonstra teorema prin metoda inducției matematice. Să notăm cu P(n) egalitatea 

(1). 

 1° P(1) este adevărată deoarece am observat mai înainte că P1 = 1 = 1!. 

 2° Să arătăm că P(k) ⟹ P(k + 1). 

 Să ordonăm în toate modurile posibile o mulțime cu k +1 elemente. Oricare din cele k +1 

elemente ale mulțimii poate ocupa ultimul loc, al (k + 1)-lea. Se obțin astfel k +1 moduri diferite de a 

ocupa ultimul loc. Să considerăm unul din ele, în care un element ales al mulțimii va avea rangul k+1. 

Elementele rămase care sunt în număr de k, trebuie să ocupe primele k  locuri,  iar aceasta se poate face 

în Pk moduri diferite. Se obțin, așadar, (k +1)Pk  moduri de a ordona o mulțime care are k +1  elemente. 

Deci Pk+1  = (k +1) Pk. Dar cum P(k) este adevărată, avem Pk = k! de unde Pk+1  = (k +1) k! = (k +1) k!. 

Conform metodei inducției matematice  teorema este demonstrată. 

 Convenim să considerăm că mulțimea vidă poate fi ordonată într-un singur mod adică  

P0 = 1. 

Deci, definim 0! =1. 

     

                                                 De reţinut!  

P0 =0!=1(conventie) 

Pn =1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4∙∙∙∙∙∙∙∙∙ n = n !  

Pn =n∙ (n-1)∙ ∙∙∙∙∙∙(n-k+1) Pn-k    sau n!=(n-k)! (n-k+1) ∙∙∙∙∙(n-1)n,    k≤ 𝑛 

Pn+1=(n+1) Pn       

k!k=(k+1)!-k!,    0≤ k≤ n 
∑ 𝑘! 𝑘 = (𝑛 − 1)! − 1!𝑛

𝑘=1   

∑
𝑘

(𝑘−1)!

𝑛
𝑘=1  =1- 

1

(𝑛−1)!
  

 

      I.3. Aranjamente 

     Fie dată o mulțime A cu n elemente. Dacă m ≤ n, atunci se pot forma diferite mulțimi ordonate cu câte 

m elemente fiecare, în care intră numai elemente ale mulțimii A. 

     Mulțimile ordonate care se formează cu elementele unei submulțimi oarecare a unei mulțimi finite A, 

se numesc submulțimi ordonate ale lui  A, sau  aranjamente. 

Dacă A este o mulțime cu n elemente, atunci submulțimile ordonate ale lui A, având fiecare câte k 

elemente, unde 0 ≤ k ≤ n, se numesc aranjamente de n elemente luate câte k. 

Observăm că două aranjamente de n elemente luate câte k se deosebesc prin  natura elementelor 

ori prin  ordinea lor.  Numărul aranjamentelor de n elemente luate câte k se notează 𝑨𝒏
𝒌 se citește 

„aranjamente de n luate câte k”. 

Ne propunem, în continuare, să găsim o formulă pentru calculul numărului 𝐴𝑛
𝑘 . 

Observăm că 𝐴𝑛
1  = n. 

     Într-adevăr, un element din cele n elemente poate fi ales în n moduri, iar cu acest element ales se 

formează o singură mulțime ordonată. 

Formula care exprimă  𝐴𝑛
𝑘  în funcție de n și k, este dată de următoarea teoremă. 
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Teoremă 

Dacă k și n sunt numere naturale astfel încât 0 < k < n, atunci: 

 

    𝐴𝑛
𝑘  = n(n-1)(n-2) ... (n-k + 1). (1) 

Demonstrație. Să considerăm mai întâi 0 < k < n și să arătăm  𝐴𝑛
𝑘+1  = (n - k) 𝐴𝑛

𝑘 .  

Într-adevăr ca să repartizăm oricare k + 1 elemente, luate din n elemente date, pe k + 1 locuri, se 

pot lua mai întâi oricare k elemente și aranja pe primele k locuri. Aceasta se poate face în 𝐴𝑛
𝑘   moduri. În 

fiecare din aceste cazuri rămân (n - k) elemente. Oricare din aceste elemente se poate pune pe al (k + 1)-

lea loc. Astfel, în fiecare din cele 𝐴𝑛
𝑘moduri de aranjare a elementelor pe primele k locuri, obținem (n - 

k) posibilități prin care al (k + l)-lea loc este ocupat de unul din cele (n - k) elemente rămase. Prin urmare, 

avem 𝐴𝑛
𝑘+1  = (n - k) 𝐴𝑛

𝑘 . 

Având în vedere că  𝐴𝑛
1  = n, deducem succesiv: 

 

                                     𝐴𝑛
2 = n(n - 1),    𝐴𝑛

3 = n(n - l)(n - 2), 

 

 𝐴𝑛
𝑘  = n(n - l)(n - 2) ... (n - k +1). 

 

Să dăm o altă formă formulei (1). Produsul n(n - 1) ... (n - k + 1) se poate scrie sub forma: 
n(n − 1). . . (n −  k +  l)(n −  k). . .2 ∙ 1

(n −  k). . .2 ∙ 1
 

 adică sub forma:    
n!

(n−k)!
 .  Deci  

 𝐴𝑛
𝑘 =

n!

(n−k)!
  .                 (2) 

   

Pentru k = 0 formula (2) dă 

         𝐴𝑛
0  = 1. 

Acest lucru este adevărat, deoarece orice mulțime conține mulțimea vidă, despre care am convenit 

să o considerăm ordonată într-un singur mod. Pentru k = n formula (2) dă: 

         𝐴𝑛
𝑛 = n! = Pn . 

        Așadar formulele (1) și (2) sunt adevărate pentru orice k, astfel încât 0 ≤ k ≤ n. 

De retinut!  

𝐴𝑛
𝑘  = 

P𝑛

P𝑛−𝑘
=

n!

(n−k)!
  ,    n∈ 𝑁∗, k∈ 𝑁, 𝑘 ≤ 𝑛 

𝐴𝑛
𝑘  =(n-k+1)𝐴𝑛

𝑘−1 ,       n∈ 𝑁∗, k∈ 𝑁, 𝑘 ≤ 𝑛    (formula de recurență) 

 Pn  = (n-k)! 𝐴𝑛
𝑘   ,          n∈ 𝑁∗, k∈ 𝑁, 𝑘 ≤ 𝑛. 

 

Aplicație la numărul funcțiilor injective și bijective 

Să notăm Nm = {1, 2, ..., m}. 

       Să presupunem că B este o mulțime cu n elemente (m ≤ n). Atunci fiecărei funcții injective f: Nm → 

B îi corespunde o submulțime ordonată a lui B, care este formată din elementele b1 = f (1), b2= f(2), ..., 

bm = f (m) (toate aceste elemente sunt diferite între ele, după injectivitatea funcției f). Invers, fiecare 

submulțime ordonată, având m elemente, a lui B, definește o funcție injectivă f de la Nm la B, prin care 

f(k) = bk. 

Este clar că în loc de Nm se poate lua orice mulțime A cu m elemente. 

Astfel, numărul funcțiilor injective definite pe o mulțime A cu m elemente cu valori intr-o 

mulțime. B cu n elemente (m ≤ n), este egal cu numărul submulțimilor ordonate, având câte m elemente, 

ale lui B, adică cu 𝐴𝑛
𝑚 . 
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Dacă m = n, adică A și B au același număr n de elemente, atunci orice funcție f: A→ B care este 

injectivă, este neapărat bijectivă. 

Rămâne de arătat că f este surjectivă. Să presupunem prin absurd că f nu este surjectivă. Deoarece 

f este injectivă, adică la elemente diferite din mulțimea A corespund prin f elemente diferite din mulțimea 

B rezultă că mulțimea f (A) = {f(x)│ x ∈ A} are n elemente. Deoarece f nu este surjectivă, există un 

element b ∈ B astfel încât f(a) ≠ b pentru orice a ∈ A. Deci b ∉ f(A) și astfel f(A) are mai puțin de n 

elemente; contradicție. Această contradicție arată că f este, neapărat surjectivă. Deci f este injectivă și 

surjectivă, adică bijectivă. 

Având în vedere cele de mai înainte, rezultă că numărul funcțiilor bijective definite pe o mulțime 

A cu n elemente cu valori într-o mulțime B tot cu n elemente este egal cu  𝐴𝑛
𝑛= Pn, adică n!. 

În particular, dacă A =B rezultă că numărul funcțiilor bijective definite pe o mulțime cu n 

elemente cu valori în ea însăși este egal cu numărul permutărilor mulțimii A, adică Pn = n!. 

Din acest motiv, de obicei, o funcție bijectivă definită pe o mulțime cu valori în ea însăși se 

numește permutare a acestei mulțimi.  

 

I.4. Combinări 

Daca A este o mulțime eu n elemente, atunci submulțimile lui A având fiecare câte k elemente, unde 

0 ≤ k ≤ n, se numesc combinări de n elemente luate câte k. Numărul combinărilor de n elemente luate 

câte k se notează 𝐶𝑛
𝑘, și se citește „combinări de n luate câte k“*. 

 

Ne propunem în continuare să găsim o formulă pentru calculul numărului 𝐶𝑛
𝑘. 

Observăm că 𝐶𝑛
2=1 deoarece fiecare mulțime A are numai o submulțime fără nici un element și 

anume mulțimea vidă. Apoi, 𝐶𝑛
1 = n deoarece o mulțime cu n elemente A = {a1 a2, ..., an} are exact n 

submulțimi cu un singur element, adică submulțimile de forma {a1}, {a2}, ..., {an}. Formula care exprimă 

𝐶𝑛
𝑘 în funcție de n și k, este dată de următoarea teoremă: 

Dacă k și n sunt numere naturale, astfel încât 0 ≤ k ≤ n, atunci 

 

               𝐶𝑛
𝑘 =

n!

k!(n−k)!
=

n(n−1)…(n−k+1)

k!
 .        (1) 

 

Demonstrație. Fie A o mulțime cu n elemente. Să considerăm toate submulțimile mulțimii A care 

au k elemente. Ordonăm fiecare dintre aceste submulțimi în toate modurile posibile. Obținem astfel, toate 

submulțimile ordonate ale lui A, care au câte k elemente. Numărul lor, după cum știm, este 𝐴𝑛
𝑘 . Dar cum 

numărul tuturor submulțimilor lui A având k elemente este egal cu 𝐶𝑛
𝑘, iar fiecare din acestea se pot 

ordona în Pk moduri, rezultă că 𝐴𝑛
𝑘= 𝐶𝑛

𝑘∙ Pk. Din această egalitate rezultă că 

                       𝐶𝑛
𝑘 =

𝐴𝑛
𝑘

𝑃𝑘
 . 

Înlocuind în această formulă expresiile  𝐶𝑛
𝑘 = 

𝑛!

(𝑛−𝑘)!
 , Pk= k!, obținem 𝐶𝑛

𝑘= 
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 ceea ce se mai poate 

scrie: 

    𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛(𝑛−1)…(𝑛−𝑘+1)

𝑘!
. 

 

1. Câteva proprietăți ale numerelor 𝑪𝒏
𝒌 

Numerele 𝐶𝑛
𝑘 au o serie de proprietăți importante. Ele exprimă diferite relații între submulțimile 

unei mulțimi. Aceste proprietăți se pot demonstra direct din formula pentru 𝐶𝑛
𝑘. Mai instructive sunt însă 

demonstrațiile bazate pe raționamente cu mulțimi. 
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        1° Formula combinărilor complementare. Dacă 0 ≤ k ≤ n, atunci este adevărată egalitatea: 

              𝐶𝑛
𝑘 = 𝐶𝑛

𝑛−𝑘 . 

2° Pentru orice număr natural n ≥ 0 este adevărată egalitatea 

𝐶𝑛
0+ 𝐶𝑛

1+ 𝐶𝑛
2+ ... + 𝐶𝑛

𝑛 = 2𝑛 . (2) 

Demonstrație. Suma din membrul stâng al egalității reprezintă tocmai numărul tuturor 

submulțimilor unei mulțimi cu n elemente. Egalitatea (2) rezultă din teorema următoare: 

Numărul tuturor submulțimilor unei mulțimi formate din n elemente este egal cu 2𝒏. 

3°. Formula de recurență pentru calculul numărului de combinări. Pentru orice k și n astfel încât 

0 ≤  k < n, este adevărată egalitatea: 

 

                                                    𝐶𝑛
𝑘  =  𝐶𝑛−1

𝑘    +  𝐶𝑛−1
𝑘−1                              (3) 

3. O interpretare geometrica pentru numerele 𝑪𝒏
𝒌 

Fie numerele naturale k și n astfel încât 0 ≤  k ≤ n. În continuare se va da o interpretare  geometrică 

interesantă a numărului 𝐶𝑛
𝑘. 

Fie planul xOy și punctul M (k, n-k). Notăm 

cu M' și M" punctele de coordonate (k, 0), respectiv 

(0, n - k). Realizăm rețeaua din figura 1.1, cu pătrate 

de latură 1 (adică, un caroiaj al dreptunghiului 

OM'MM" cu pătrate de latură 1). Acestea sunt în 

număr de k ∙ (n - k).  

Vârfurile celor k∙ (n – k) pătrate se numesc 

nodurile rețelei. Numim drum pe rețea o linie frântă 

care unește două noduri oarecare ale rețelei și este 

formată din laturi succesive ale pătratelor rețelei. 

Se pune problema determinării numărului 

drumurilor pe rețea minimale (cele mai scurte) care 

unesc punctul O (0, 0) cu punctul M(k, n-k). Se 

observă că un drum pe rețea minimal, care unește O 

cu M, este format din k + (n - k) = n segmente (de 

lungime 1, dintre care k segmente orizontale și (n - 

k) segmente verticale. Drumurile diferă între ele doar prin ordinea de succesiune 

a segmentelor orizontale și verticale. De aceea numărul tuturor acestor drumuri 

este egal cu numărul tuturor posibilităților prin care din n segmente se pot alege k segmente orizontale, 

adică 𝐶𝑛
𝑘. 

 

Fig. I.1. 
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Remarcăm că n este suma coordonatelor 

punctului M.  

S-ar putea considera numărul 

posibilităților de alegere a (n - k) segmente 

verticale din cele n segmente și atunci obținerii 

numărul 𝐶𝑛
𝑛−𝑘 

Astfel, am stabilit geometric formula 

combinărilor complementare:   𝐶𝑛
𝑘= 𝐶𝑛

𝑛−𝑘. 

Să demonstrăm în același fel formula 

de recurență pentru calculul numărului de 

combinări.  

Să considerăm rețeaua din figura 1.2,  pe 

care figurăm punctele  M1( k - 1, n - k) și  𝑀2(k, 

n - k - 1). 

Rezultă că numărul tuturor drumurilor 

minimale care unesc O (0, 0), cu M (k, n - k) este 

𝐶𝑛
𝑘. Toate aceste drumuri le împărțim în două 

clase (disjuncte): drumuri care trec prin punctul 

M1 și drumuri care trec prin punctul M2. Cum 

suma coordonatelor fiecăruia din punctele M1 și M2 este n - 1 rezultă că numărul drumurilor care trec 

prin M1 este 𝐶𝑛−1
𝑘 , iar numărul drumurilor care trec prin M2 este𝐶𝑛−1

𝑘−1 , de unde rezultă 

 

 𝐶𝑛
𝑘 = 𝐶𝑛−1

𝑘  + 𝐶𝑛−1
𝑘−1 

 

Teorema : Au loc următoarele proprietăţi şi formule ale permutărilor, aranjamentelor şi combinărilor 

(fără repetiţie): 

1)  1!00 ==P ;  1!11 ==P ; 

2)  


− = NnPnP nn ,1  (relaţia de recurenţă liniară (de ordinul întâi) pentru calculul permutărilor); 

3)  NnPPnP nnn +−= −− ),()1( 21  (relaţia de recurenţă de ordinul doi pentru calculul permutărilor); 

4)  k

k

nk

n
P

A
C =

 sau k

k

n

k

n PCA =  sau 
k

n

k

n

k
C

A
P =

, unde ,, Nkn   nk 0 ; 

5)  
kn

n

k

n CC −= , unde ,, Nkn   nk 0  (formula combinărilor complementare); 

6)  
1

nC = n;  nAn =
1

, 
 Nn ; 

7)  
0

nC =1;  
0

nA =1, Nn ; 

8)  1=n

nC ;  !1 nPAA n

n

n

n

n === −

, 
 Nn ; 

9)  
1

1

1 +

+

+ =+ k

n

k

n

k

n CCC , unde ,, Nkn   nk 0      (formula (relaţia) de recurenţa a combinărilor); 

10)  
1

1

1 +

+

+ =+ k

n

k

n

k

n CCC   sau  
11

1

++

+ += k

n

k

n

k

n CCC   sau  
1

11

+

−− += k

n

k

n

k

n CCC , unde ,, Nkn  nk 0  

11)  
1

11

−

−− −= k

n

k

n

k

n AkAA   sau  
1

11

−

−− += k

n

k

n

k

n AkAA , unde ,, Nkn nk 0  (formule de recurenţa 

ale aranjamentelor); 

12)  k

knnnn
C k

n


+−−−
=

...321

)1(...)2()1(

, unde ,, Nkn  nk 0 ; 

13)  

k

n

k

n C
k

kn
C 

+

−
=+

1

1

, unde ,, Nkn   nk 0 . (relaţie de recurenţă); 

Fig. 1.2 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1384  
 

14)  
1

1

1

3

1

2

1

1 ... −

−

−

−

−

−

−

− ++++= k

k

k

n

k

n

k

n

k

n CCCCC , unde ,, Nkn  nk 0 ; 

 

Observaţii (necesare pentru aplicarea în practică): 

1. La rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor ce conţin 
k

nC ,
k

nA şi nP au loc următoarele 

condiţii de existenţă : 

 

 

 

 

 

    

2. La rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii ce conţin 
k

nC ,
k

nA şi nP  se determină aparte 

condiţiile de existenţă, apoi se rezolvă ecuaţia şi în calitate de soluţii se aleg acele valori care 

verifică condiţiile de existenţă. 

3. La rezolvarea inecuaţiilor şi sistemelor de inecuaţii ce conţin 
k

nC ,
k

nA şi nP : a) Se determină aparte 

(CE), apoi se rezolvă inecuaţia sau sistemul de inecuaţii împreună (în sistem) cu (CE); 

        b) Se rezolvă inecuaţia sau sistemul de inecuaţii împreună cu (CE). 
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EVALUARE FINALĂ LA MATEMATICĂ CLASA A IV-A 

 

Prof Înv Primar Iacob Nicoleta Bianca 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

1.Scrie cu cifre / litere  următoarele numere:                                                                                                  5p      

                                                   

 

 trei mii nouă sute cincizeci şi şase 

80 723  

 patru sute patruzeci şi patru de mii  patru  

190  008  

 o sută cinci mii treizeci 

 

2.  Se dau următoarele numere: 136 476;  61 303;  55 550;  13 752;  248 007;  55 421;  205 304;  520 

035;  62 208;  13 572.            

a)    Ordonează crescător numerele impare:     :                                                                                                  

5 p                                                                                   

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

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

b)    Ordonează descrescător numerele pare: :                                                                                                    

5 p      

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

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

 

3. Scrie predecesorul şi succesorul pentru fiecare număr dat:                                                                          

5 p                                                                                                     

________________ 40 000  _____________ 

_______________370 049 ______________         

________________65 010 ______________  

 

4. Rotunjeşte numerele după modelul dat: :                                                                                                       

8 p      

 

NUMĂRUL zecilor sutelor miilor zecilor de mii 

236 454 236 450 236 500 236 000 240 000 

416 728     

396 832     

 

5.  Scrie :                                                                                                                                                             

6 p      

a) cu cifre romane următoarele numere:                       b) cu cifre arabe următoarele numere: 

    14 _________________                           XCVII____________________  

  609 _________________                  DCCLXXII____________________ 

1960__________________                         MCDXL____________________. 
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6.Rezolvă exerciţiile şi uneşte rezultatul cu denumirea operaţiei pe care ai efectuat-o:                                  

6 p                   

 

a)196 756 + 289 167 = ___________________                    

     91 012 – 15  356 =   ___________________ 

     53 x 27 =      _____________                   

     12 732 : 6 =  _____________ 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

7.   La  diferenţa numerelor  285 şi 196 , adăugaţi  produsul numerelor   15 şi 21.                                         

3 p 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

8.  Aflaţi  diferenţa dintre produsul numerelor 28 şi 10 şi câtul numerelor 315 şi 5.                                      

3 p 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

9. Află  numărul necunoscut:                                                                                                                             

9 p 

 703 +  a = 1 000                                   c x 5 = 350                          z : 17 = 10 rest 8 

 a = ........................................     c= ......................................           z = ........................................ 

 a = ........................................    c = ......................................           z = ........................................ 

                                                                                                                z = ........................................ 

 

 b – 896 = 18                                         410 : d = 2                                      200 – (y – 20) = 120 

 b = ........................................       d=.....................................           

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

cât 

produs 

sumă 

diferenţă 
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      b = ........................................          d = .....................................          

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

                         

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

                                                                                                                    

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

10. Scrie :                                                                                                                                                              

6 p 

 

a)  3 fracţii subunitare cu numitorul 7  __________________________ 

b)  3 fracţii echiunitare_______________________________________ 

c)  3 fracţii supraunitare cu numitorul 9  ________________________ 

d)  3 din 125 _______________________________________________ 

     5 

 

11.Notează pe spaţiul punctat numele corpului geometric descris:                                                                   6 

p 

                              

 a) are feţe în formă de dreptunghi; ................................................. 

 b) are 6 feţe în formă de pătrate egale; .......................................... 

 c) nu are nici feţe, nici vârfuri, se rostogoleşte; ............................. 

 d) are un vârf, seamănă cu un cornet de îngheţată; ........................ 

 e) are două baze în formă de cerc, seamănă cu un tub; ............................... 

 

 

12.  Calculaţi ținând cont de ordinea efectuării operațiilor.                                                           3 p + 

5 p = 8 p 

 

  a)                180 : 6 -30 : 2 + 824 : 2 =                     b) [ 25 x ( 81 : 9 x 10 – 72 : 8 ) ] – 110 = 
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13. Lungimea unui dreptunghi este de 900 cm,  iar lățimea o treime din lungime. Să se calculeze câți 

metri are perimetrul dreptunghiului.                                                                                                                                   

4 p 

 

                                 

                                 

                                 

 

 

14. Andrei a strâns în pușculiță o sumă de 4 ori mai mare decât a lui Petru. Știind că diferența dintre      

sumelelor de bani este de 105 lei, să se afle câți lei a strâns fiecare.  Dacă Petru a strâns doar 

bancnote în valoare de 5 lei, scrie câte bancnote are el.                                                                                                        

6 p 

 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

Oficiu:15 p 

Total: 100 p 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1389  
 

TEST LA MATEMATICĂ CLASA a VI-a 

 

Prof Cișmigiu Maria 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

 

1.Se consideră numerele : 

a = {(27 ∙ 84): [(322)5: (162)6]9} +20130 

 b = [1, (21) +
2

11
]: [

2

3
:

110

3
+ 0,5(07)]− 

43

26
 

 c = 
1+2+3+⋯+2013

2013
 – (24 + 2 + 1)(25 + 24 +22 +1) 

Arătaţi că: c2013 = 3a − 27∙b 

 

2.a) Calculaţi : s = 1 + 2 + 22 + 23 +…+ 22013  

   b) Simplificaţi fracţia:    
(1+2+22+23+⋯.+22013)+1

22013  

 

3.Unghiurile ∢AOB, ∢BOC, ∢COD, ∢DOE şi ∢EOA sunt unghiuri în jurul unui punct astfel încât: 

 a) m(∢BOC) este media aritmetică a măsurilor unghiurilor ∢AOB şi ∢COD; 

 b) m(∢COD)=3∙m(∢AOB) 

 c) m(∢DOE)=m(∢AOB) 

d) m(∢AOE) este cu 40 ̊ mai mare decât măsura unghiului ∢AOB 

Aflaţi măsurile unghiurilor ∢AOB, ∢BOC, ∢COD, ∢DOE şi ∢EOA. 

 

4.Să se determine numărul natural x∈ ℕ astfel încât: 

0,(1𝑥𝑥) + 0,(𝑥1𝑥) + 0,(𝑥𝑥1) =1 

 

 

 

REZOLVARE: 

1. 

a = {[27 ∙ (23)4]: [(25)10: (24)12]9} + 1 

a = {[27 ∙ 212]: [(25)10: (24)12]9} + 1 ; a = [(219): (250: 248)9] + 1 ; a=3 

b = (1
21

99
+

2

11
): (

2

3
:

110

3
+

507−5

990
)− 

43

26
 ; b = 

46

33
: (

1

55
+

251

495
)− 

43

26
  

b = 
46

33
∙

99

52
 − 

43

26
 ; b = 

 69

26
 − 

43

26
  ;  b = 1 

c = 
2013∙2014:2

2013
 − 19∙ 53  

c = 1007− 1007;c = 0 

02013 = 33 −27∙1;0 = 0  

2.  

a) s = 1 + 2 + 22 + 23 +…+ 22013 =22014 – 1 

b)
(𝟏+𝟐+𝟐𝟐+𝟐𝟑+⋯.+𝟐𝟐𝟎𝟏𝟑)+𝟏

𝟐𝟐𝟎𝟏𝟑  = 
𝟐𝟐𝟎𝟏𝟒−𝟏+𝟏

𝟐𝟐𝟎𝟏𝟑  = 2 

3. 

m(∢AOB)=a  ; m(∢COD)=3∙m(∢AOB)=3a 

m(∢BOC) = (3𝑎 + 𝑎):2 =4a:2=2a 

 m(∢AOE)=a+40 ̊  
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m(∢DOE)=m(∢AOB)=a  

a+2a+3a+a+a+40 ̊=360 ̊ ; a=430 ̊:8 = 40 ̊ 
m(∢AOB)= 80 ̊;m(∢BOC)= 120 ̊ ; m(∢COD)= 40 ̊ ;m(∢DOE)= 40 ̊ ; m(∢EOA)= 80 ̊ 

4. 
1𝑥𝑥

999
 +  

𝑥1𝑥

999
 + 

𝑥𝑥1

999
 =1  

1𝑥𝑥 +  𝑥1𝑥 +  𝑥𝑥1 =1•999 

100+10x+x+100x+10+x+100x+10x+1=999  ⟺ 111+222x = 999 

222x=999−111⟺x = 888:222  ⟺  x = 4 
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PROVOCĂRILE GIRAFEI GINA 

(test de evaluare sumativă integrat pentru clasa pregătitoare) 

 

Prof Înv Primar Tasanaciuc Valentina Luminița 

Școala Gimnazială Nr.28 Galați 

 

BUNĂ, DRAGII MEI! EU SUNT GIRAFA GINA. AM 7 ANI ȘI SUNT TOT TIMPUL FOARTE 

VESELĂ.  

POȚI SCRIE CARE SUNT VECINII NUMĂRULUI CARE REPREZINTĂ VÂRSTA MEA? 

          

          

          

 

ASTĂZI ESTE PRIMA ZI ÎN CARE MERG SINGURĂ LA ȘCOALĂ. 

ÎMI PLACE LA ȘCOALĂ PENTRU CĂ AM MULȚI PRIETENI. VREȚI SĂ 

ÎMI CUNOAȘTEȚI PRIETENII? 

 

 

 

 

EL ESTE ELEFANUL FIRICEL. I SE SPUNE FIRICEL PENTRU CĂ ÎI 

PLACE SĂ GĂSEASCĂ ȘI ULTIMUL FIR DE IARBĂ GRASĂ.  

DESENEAZĂ ÎN CHENAR  LOCUL UNDE TRĂIEȘTE FIRICEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTE GHEPARDUL GEORGIO. ESTE FOARTE RAPID. 

DE FIECARE DATĂ PRINDE TOATE MINGILE DIN ZBOR. 

EL ARE O FAMILIE FORMATĂ DIN MAMA, TATA ȘI DOI 

FRAȚI. 
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CÂȚI MEMBRI COMPUN FAMILIA LUI GEORGIO? SCRIE TOATE NUMERELE ÎNVĂȚATE ÎN 

CARE POȚI FOLOSI CIFRA 5. 

          

          

          

 

DIN GRUPUL NOSTRU MAI FACE PARTE ȘI GÂSCANUL GICU. TOT TIMPUL VREA SĂ SE 

JOACE CU GOGOȘILE DE IARBĂ. 

GICU A UITAT ZILELE SĂPTĂMÂNII.  

SCRIE PE SPAȚIUL DE MAI JOS NUMELE ZILELOR SĂPTĂMÂNII. 

-

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________ 

 

ÎN CLASĂ NE PLACE SĂ MAI DESENĂM. IATĂ UN PERETE PE CARE NU AM DESENAT ÎNCĂ 

PE ACEST PERETE.  

CE OBIECTE AM PUTEA DESENA? ATENȚIE OBIECTELE SĂ 

CONȚINĂ SUNETUL G. SCRIE ÎN FIECARE CHENAR DENUMIREA 

OBIECTULUI DESENAT. 
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CINE VREA SĂ FACĂ PARTE DIN GRUPUL NOSTRU DE PRIETENI? 

 

PENTRU A FACE PARTE DIN GRUPUL NOSTRU TREBUIE: 

• SĂ SCRII O PROPOZIȚIE DESPRE VACANȚĂ 

 

• SĂ ALEGI CEL MAI MARE NUMĂR DIN ȘIRUL 

 

22, 15, 18, 10, 31, 29, 11, 2  

 

• SĂ DESENEZI O VIEȚUITOARE DE LA POLUL NORD. 
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FISA DE ACTIVITATE CLASA XI. ROMNTISM. FIGURI RETORICE 

 

 Prof Ardeleanu Blaga Nicuța 

Colegiul De Industrie Alimentara Elena Doamna Galați 

 

 

Romantism - Interpretarea ideilor poetice: 

 

Se dau versurile: 

 

„Începând la talpa însăşi a mulţimii omeneşti 

Şi suind în susul scării pân' la frunţile crăieşti, 

De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi, 

Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi... 

Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate, 

De asupra tuturora se ridică cine poate, 

Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită 

Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită - 

Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?... 

Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc. 

 

Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l... 

Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl? 

Nemurire, se va zice. Este drept că viaţa-ntreagă, 

Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă. 

"De-oi muri - îşi zice-n sine - al meu nume o să-l poarte 

Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe, 

De a pururi, pretutindeni, în ungherul unori crieri 

Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri! " 

O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit, 

Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? 

Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie, 

Vreo umbră de gândire, ori un petec de hârtie; 

Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost, 

O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost? 

Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un veac, 

Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac, 

Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari, 

Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari 

Şi te-o strânge-n două şiruri, aşezându-te la coadă, 

În vro notă prizărită sub o pagină neroadă. 

Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune, 

Peste toate o lopată de ţărână se depune. 

Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri 

Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scânduri... 

Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare, 
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Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare... 

Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, 

Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el 

Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă. 

Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă. 

 

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire? 

Ei vor aplauda desigur biografia subţire 

Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare, 

C-ai fost om cum sunt şi dânşii... Măgulit e fiecare 

Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări 

Şi le umflă orişicine în savante adunări 

Când de tine se vorbeşte. S-a-nţeles de mai nainte 

C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte. 

Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege, 

Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege... 

Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale 

Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale - 

Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina 

Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina, 

Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt 

Într-un mod fatal legate de o mână de pământ; 

Toate micile mizerii unui suflet chinuit 

Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. 

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

Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, 

Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare! 

Şi din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate; 

Amorţită li-i durerea, le simţim ca-n vis pe toate, 

Căci în propria-ne lume ea deschide poarta-ntrării 

Şi ridică mii de umbre după stinsul lumânării... 

Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, 

Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! 

Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 

Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate, 

Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii 

Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii!” 

 

(Mihai Eminescu, Scrisoarea I) 

 

 

Indicații: 

- Satira – specie a genului liric caracterizată printr-un subliniat caracter moralizator și critic, 

creat prin caricaturizarea situațiilor și a personajelor, discursul ironic, incisiv și sarcastic, 

precum și prin mijloacele retorice (interogația, exclamația, interpelarea, antiteza, antifraza, 

persiflarea, apostrofa); 
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- specia apare în Antichitate, în literatura latină (Horațiu), romanticii o aduc însă la apogeu, fiind 

scrisă în numele unor înalte valori morale, cu încredere în ideea de perfectibilitate a ființei umane, 

scopul fiind cel moralizator; 

- autorul critică aspectele negative ale societății, ironizează ridicolul contemporanilor, al viciilor și 

tarelor lumii mediocre în care trăiește; 

- imaginarul poetic se creează pe baza antitezei dintre tiparul individului/ al societății și idealurile 

etice ale poetului. 

Cerințe:  

1. Prezentați portretul caricatural prin care Eminescu satirizează mediocritatea.  

2. Comentați procedeele retorice prin care Eminescu persiflează naivitatea geniului.  

3. Comentați, în 1-2 pagini, motivul zădărniciei, preluat din filosofia Eclesiastului: Vanitas 

vanitatum et omnia vanitas (deșertăciunea deșertăciunilor, totul e deșertăciune), făcând o analogie 

cu discurusul Demiurgului cu privire la condiția umană, din poemul Luceafărul. 
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EVALUARE INIȚIALĂ 

 

Prof Bejan Daniel 

Colegiul Național V. Alecsandri Galați 

 

 

I. Stabilește valoarea de adevăr pentru următoarele enunțuri:                                      3p 

a) Biserica Protestantă acceptă Crezul preluat de la romano-catolici, cu adaosul Filioque. 

b) Ortodoxia învață că între rai și iad există purgatoriul. 

c) Biserica Romano-Catolică susține învățătura potrivit căreia Fecioara Maria s-ar fi născut 

fără păcatul originar. 

d) În Biserica Ortodoxă se săvârșesc șapte Sfinte Taine. 

e) Biserica Protestantă admite prefacerea pâinii nedospite și a vinului în Trupul și Sângele 

Domnului. 

f) În Biserica Romano-Catolică, credincioșii sunt împărtășiți cu azimă și vin. 

 

 

II. Pornind de la următorul text:                                                                                             2p 

 „Noi păstrăm toate tradiţiile bisericeşti, aşa cum ne-au fost încredinţate, prin scris sau prin 

viu grai, fără să le denaturăm prin inovaţii. Una dintre aceste tradiţii este pictarea sfintelor 

icoane”, răspunde următoarelor cerințe: 

 a) Menţionează, pe baza textului, o diferenţă între Ortodoxie şi Protestantism;  

 b) Precizează un punct comun între cele trei mari ramuri ale creştinismului. 

 

      III.     Redactează un text argumentativ de 20-30 de rânduri  în care sa-ți convingi prietenul că 

Ortodoxia e credința cea adevărată.                                                                                              4p 

Oficiu 1p 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   
 
 

  1398  
 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA FIZCĂ CLASA a VIII-a 

 

Prof Caragea Cătălina 

Colegiul Național ”V. Alecsandri” Galați 

 

•  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se  acordă  90  de puncte. Din 

oficiu se acordă 10 puncte.  

•  Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

PARTEA  I  (45 de puncte) 

1. Completaţi spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte:  (10p)  

a) 250 mm = …………..m = …………cm 

b) 0,5 ha = …………….ari=…………….m2 

c) 8,4 g/cm3 = ……………. kg/m3 

2. Completaţi tabelul de mai  jos, respectând pe fiecare rând corespondenţa dintre mărimea fizică, 

unitatea şi instrumentul de măsură corespunzător:  (12p) 

Mărimea fizică Unitate de măsură în S.I. Instrument de măsură 

Denumire Simbol 

 Q   

  N  

temperatură    

   riglă 

 

Pentru itemii 3 - 5 încercuiţi pe foaie răspunsul considerat corect:  

3. La o fereastră există două termometre: unul este situat în exterior şi indică t1= - 13oC celălalt se 

află în interiorul camerei şi indică t2= 21oC. Diferenţa dintre temperatura aerului din cameră şi cea a aerului 

din exterior este:   (7p)  

a)  8° C       b)    20° C      c)   34°  C     d)    40° C  

4. Un ampermetru are 20 de diviziuni pe scală. Intensitatea maximă pe care o poate măsura acest 

ampermetru este de 5 A. Dacă ampermetrul este conectat într-un circuit electric se constată că acul acestuia 

se opreşte în dreptul diviziunii 8. Valoarea intensităţii curentului electric prin ampermetru circuitului are 

valoarea: (8p)  

a) 1 A         b)  2 A        c)  3 A         d)  4 A    

5. Prin încălzirea unei bile metalice:  

a) atât masa, cât şi volumul bilei cresc  

b) ) masa bilei rămâne nemodificată, iar volumul creşte 

c) atât masa, cât şi volumul bilei rămân nemodificate  

d) masa bilei creşte, iar volumul rămâne nemodificat.               (8p)             



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1399  
 

PARTEA  a II-a   (45 de puncte)  

 1. Aveţi la dispoziţie o baterie, două becuri, un ampermetru şi conductoare de legătură.   (20p)  

a) Completaţi desenul din figura 1 astfel încât cele două becuri să fie legate în paralel şi alimentate de 

la baterie.  

b) Completaţi desenul din figura 2 astfel încât cele două becuri să fie legate în serie şi alimentate de la 

baterie. 

                            

 

 

 

 

  

 

 

                 Figura 1                                                        Figura 2 

 

 

 

c) Utilizând simbolurile elementelor de circuit desenaţi,  în spaţiul de mai  jos, schema electrică a 

circuitului format din baterie, cele două becuri legate în serie şi un ampermetru pentru măsurarea 

intensităţii curentului electric ce străbate bateria.   

 

2.  Aveţi la dispoziţie un dinamometru neetalonat şi un cub metalic cu latura l= 10 cm. Densitatea 

metalului are valoarea ρ = 2g/cm3. Scala dinamometrului are 10 diviziuni. Se consideră cunoscută 

valoarea acceleraţiei gravitaţionale g = 10 N/kg .  

 

a) Se atârnă cubul de dinamometru ca în figura alăturată. Se constată că acul indicator a ajuns 

în dreptul ultimei diviziuni. Determinaţi valoarea maximă a  forţei care poate fi măsurată cu 

acest dinamometru. (10p) 

 

 

 

 

b) După etalonarea dinamometrului, se aşază cubul pe o masă. Se prinde dinamometrul de 

cub şi se trage vertical în sus de dinamometru până în  momentul în care indică 2 N, ca în 

figura  alăturată. Calculaţi presiunea exercitată de cub în acest moment pe suprafaţa 

orizontală. (15p) 
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TEZĂ LA LIMBA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I CLASA a X-a 

 

 Profesor,  Anton Mariana 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați 

 

 

I. Citește cu atenție textul următor: 

”Baba clătină din cap și sorbi pe îndelete din cafea.  

 -Da, recunosc, a fost și vina mea, continuă Gavrilescu. Nu știam că dacă nu le ghicesc la lumina 

zilei, va trebui să le caut, să le prind și să le ghicesc pe întuneric. Nu-mi spusese nimeni nimic. Și, 

repet, când m-am văzut gol, și am simțit draperia strângându-se în jurul meu, ca un giulgiu, vă dau 

cuvântul meu de onoare că era ca un giulgiu…  

 -Ce-am mai pătimit până te-am îmbrăcat, spuse baba. Că nu voiai deloc să te lași îmbrăcat… 

 -Vă spun, draperia aceea era ca un giulgiu, mă strângea din toate părțile, mă înfășurase și mă 

strângea de nu mai puteam respira. Și era o căldură! – exclamă făcându-și vânt mai tare cu pălăria. Mă 

mir că nu m-am sufocat!... 

 În acea clipă se auzi, depărtat, huruitul metalic al tramvaiului. Gavrilescu își duse mâna la 

frunte. Făcu câțiva pași spre ușă, apoi de întoarse, plecă puțin din umeri și spuse, salutând cu pălăria: 

 -Mi-a părut bine de cunoștință. 

 În curte rămase neplăcut surprins. Deși soarele apusese, tot era mai cald decât fusese în plină 

după-amiază. Gavrilescu își scoase haina, și-o puse pe umăr și, continuând să-și facă vânt cu pălăria, 

traversă curtea și ieși. Depărtându-se de zidul adumbrit de arbori, regăsi căldura încinsă a caldarâmului 

și mirosul de praf și asfalt topit. Umbla abătut, cu umerii căzuți, cu privirile risipite înaintea lui.” 

                                                                                             (Mircea Eliade, La țigănci) 

 

Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe:  

1. Notează două idei principale care se desprind din text.  

2. Numește tema textului și două motive literare.   

3. Identifică două trăsături ale fantasticului prezente în text.   

4. Transcrie două fragmente în care sunt prezenți indici de timp și de spațiu.  

5. Precizează care sunt trăsăturile personajului secundar prezent în fragment, evidențiind rolul 

acestuia.  

6. Comentează, în 50-60 de cuvinte, fragmentul: -Da, recunosc, a fost și vina mea, continuă 

Gavrilescu. Nu știam că dacă nu le ghicesc la lumina zilei, va trebui să le caut, să le prind și 

să le ghicesc pe întuneric. Nu-mi spusese nimeni nimic. Și, repet, când m-am văzut gol, și am 

simțit draperia strângându-se în jurul meu, ca un giulgiu, vă dau cuvântul meu de onoare că 

era ca un giulgiu…  

 

II. Redactează un eseu de minim 200 de cuvinte în care să comentezi scena sărutării 

pământului din capitolul ”Sărutarea”. Explică relația dintre această scenă și titlul celei de-

a doua părți a romanului, ”Glasul iubirii”.  

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1401  
 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ- ISTORIE CLASA a IV-a 

 

Prof Înv Primar Ciolacu Mihaela 

Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

1. Alege forma corectă: 

 

• Cuvântul ,,cărturar” înseamnă: 

a). om care vinde cărţi                   b). om învăţat             c). o librărie cunoscută 

• Cartea ,,Descrierea Moldovei” a fost scrisă de: 

a). Constantin Brâncoveanu       b). Dimitrie Cantemir    c). spătarul Nicolae Milescu 

• ,,Stilul brâncovenesc” este: 

   a). modul în care vorbea Brâncoveanu    b). un nou stil arhitectonic    c). o alianţă cu Rusia 

 

2. Scrie trei aspecte pozitive ale domniei lui Constantin Brâncoveanu.  

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

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

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

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

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

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

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

3. Scrie nume de revoluţionari români ai Revoluţiei de la 1848, câte două pentru fiecare provincie 

română: 

 

Moldova ________________________________________________________ 

Ţara Românească__________________________________________________ 

Transilvania ______________________________________________________ 

 

4.  Numeşte câteva dintre cerinţele revoluţionarilor de la 1848. (minim 6). 

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

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

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

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

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

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

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

5. Alcătuieşte câte un enunţ cu referire la lecţiile studiate, utilizând termenii: cărturar, revoluţie, 

unire, ad-hoc, revoluţionar, adunare populară . Poţi schimba forma cuvintelor. 

a). 

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

b). 

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

c). 

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

d). 

........................................................................................................................................................... 
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e). 

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

f). 

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

6. Scrie, pe scurt, cum s-a înfăptuit Unirea de la 1859. 

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

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

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

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

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

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

7. Realizează, la alegere, portretul istoric al unui revoluţionar român preferat de tine: Nicolae 

Bălcescu, Avram Iancu sau Alexandru Ioan Cuza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................... 
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TEST SUMATIV - PROZA SCURTĂ 

Clasa a X-a 

Prof. Gherdan- Pop Ioana- Florentina 

Liceul Reformat ,,Lorántffy Zsuzsanna” Oradea 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 50 de minute. Din oficiu 10 puncte. 

 

1. În nuvelă accentul este pus pe ..................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .            3 p. 

2. Două caracteristici ale basmului cult sunt: (bifați răspunsurile  alese):         2 p. 

 prezența cifrelor magice; 

 prezența formulelor tipice; 

 cifrele magice; 

 investigarea psihologică a personajului. 

3. Explicați titlul nuvelei ,,Moara cu noroc” de Ioan Slavici.           5 p. 

4. Care este perspectiva narativă în povestirea ,,Fântâna dintre plopi”?         3 p. 

5. Nuvela ,,Alexandru Lăpușneanul” are, în ordine, următoarele mottouri: (numerotați de la 1 la 4 

ordinea mottourilor):               4 p. 

 ,,Ai să dai samă, doamnă!” 

 ,,Capul lui Moțoc vrem!” 

 ,, Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu ...” 

 ,,De mă voi scula pre mulți am să popesc și eu”. 

6. Prin evocare se înțelege: .............................................................................................................. 

................................................................................................................................................. .   3 p. 

7. Acțiunea nuvelei ,, Alexandru Lăpușneanul” se petrece în: (bifați răspunsul  ales):       2 p. 

 Moldova, secolul al XV-lea; 

 Transilvania, secolul al XVII-lea; 

 Moldova, secolul al XVI-lea. 

8. Explicați relația incipit – final în nuvela realist – psihologică.          5 p. 
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9. Care sunt personajele donatoare în basmul ,,Povestea lui Harap – Alb”? (bifați răspunsurile  alese):

                   3 p. 

 Sfânta Duminică; 

 Spânul; 

 Furnicile și albinele; 

 Împăratul verde; 

 Craiul; 

 Împăratul Roș. 

10. Peronajul negativ în opera ,,Moara cu noroc” este:  (bifați răspunsul  ales):        2 p. 

 Spânul; 

 Hasanache; 

 Lică Sămădăul; 

 Alexandru Lăpușneanul. 

11. Ce înțelegeți prin inserție?               5 p. 

12. Nuvela ,,Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă romantică de inspirație istorică pentru că: (bifați 

răspunsurile  alese):               6 p. 

 este inspirată din trecutul istoric; 

 are un domnitor crud, tiran, răzbunător; 

 are personaje excepționale în situații excepționale;  

 are la bază cronicile moldovenești; 

 are acțiunea plasată în secolul al XVI-lea. 

13. Probele la care este supus Harap – Alb de către Spân sunt: (bifați răspunsurile  alese):      6 p. 

 alegerea nisipului de mac; 

 aducerea pielii cerbului bătută în pietre scumpe; 

 păzirea fetei de împărat; 

 aducerea salăților din grădina ursului; 

 aducerea fetei împăratului Roș; 

 aducerea a trei smicele de măr dulce și a apei vii și moarte. 

14. Prezentați tema nuvelei ,,Moara cu noroc”.           5 p. 

15. Naratorul operei ,,Fântâna dintre plopi” este:  (bifați răspunsul  ales):              3 p. 
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 Mihail Sadoveanu; 

 Căpitanul Neculai Isac; 

 Comisul Ioniță; 

 Marga. 

16.  Enumerați patru motive literare identificate în basmul cult studiat.         4 p. 

17. Care este finalul povestirii în ramă studiate?            5 p. 

18. Nuvela ,,Alexandru Lăpușneanul” a apărut în: (bifați răspunsul  ales):              4 p. 

 Volumul ,,Hanu Ancuței” 1928; 

 Revista ,,Convorbiri literare” 1877; 

 Revista ,,Dacia literară” 1840; 

 Volumul ,,Novele din popor” 1881. 

19. Ce tipuri de conflicte întâlnim în nuvela ,,Moara cu noroc”?           5 p. 

20. Care este leacul de frică oferit doamnei Ruxanda?            3 p. 

21. Figura de stil prin care sunt conturate personajele în nuvela istorică sunt: (bifați răspunsul  ales):

                       2 p. 

 metafora; 

 comparația; 

 antiteza; 

 personificarea. 

22. Cum sunt indicii spațio – temporali în basmul studiat?           2 p. 

23. Enumerați trei situații în care apare motivul cifrei trei în basmul studiat.         6 p. 

24. Ce înțelegeți prin noțiunea de ,, bildungsroman”?           2 p. 

 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1406  
 

BAREM DE NOTARE ȘI CORECTARE 

1. – accentul se pune pe evoluția personajului   3 p. 

2.  – două trăsături ale basmului cult: prezența cifrelor magice 3,6,9,12; prezența formulelor 

tipice   2p. 

3. – titlul nuvelei ,,Moara cu noroc” – ironic; - un loc al tragediei; -..Moara cu ghinion”  5 p. 

4. – perspectiva narativă în povestire: - subiectivă – 3 p. 

5. – mottourile în nuvela ,,Alexandru Lăpușneanul” –  ,,Ai să dai samă, doamnă!” (2) 

,,Capul lui Moțoc vrem!” (3);  ,, Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu ...” (1); ,,De mă voi scula pre 

mulți am să popesc și eu” (4).    - 4 p. 

6. – evocarea = aducerea în prezent a unor fapte trecute   - 3 p. 

7. – acțiunea nuvelei ,,Alexandru Lăpușneanul” – Moldova, secolul al XVI-lea   - 2 p. 

8. – relația incipit – final – se conturează prin vorbele bătrânei și prin prezentarea drumului – 5 

p. 

9.  – personajele donatoare în basm : Sfânta Duminică, furnicile și albinele, craiul.   - 3 p. 

10.  – personajul  negativ în nuvelă este Lică Sămădăul – 2p. 

11. – inserția = o formă de încadrare a uneia sau mai multor narațiuni  într-o narațiune de sine 

stătătoare    - 5 p. 

12. – nuvela este romantică de inspirație istorică pentru că este inspirată  din trecutul istoric; are  

personaje excepționale în situații excepționale; are la bază cronicile moldovenești. – 6 p. 

13. – probele sunt: aducerea pielii cerbului bătută în pietre scumpe; aducerea salăților din grădina 

ursului; aducerea fetei împăratului Roș.    - 6 p. 

14. – tema nuvelei: dezumanizarea personajului principal din cauza dorinței de îmbogățire; 

- Este dublată de tema banului și tema destinului.  - 5 p. 

15. – naratorul: Mihail Sadoveanu    - 3 p. 

16. – patru motive literare: mezinului; împăratului fără urmași; pădurii labirint; fântânii; 

călătoriei; probelor etc.    4 p. 

17.  – finalul – dramatic pentru căpitan și tragic pentru Marga.   5p. 

18. – apariție – revista ,,Dacia literară” 1840.     4 p. 

19. –conflicte –exterioare și interioare      5 p. 

20. – leacul de frică – piramida din cele 47 de capete de boieri   3 p. 

21. – figura de stil = antiteza       2 p. 

22. – indicii spațio – temporali = nu sunt bine precizați; vagi; nedeterminați   2 p. 

23. – motivul ciferi trei = trei fii de crai; trei probe; tava cu jăratec este pusă de trei ori.  6 p. 

24. – bildungsroman = roman al formării   2 p. 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1407  
 

Fișă de lucru 

Prof. înv. Preșc. Vlad Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Unește cupele de înghețată cu pensula potrivită! 
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Fișă de lucru 

Prof. înv. preșc. Vlad Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Bucătarul vrea să prepare o salată folosind doar legume verzi. Taie cu o linie legumele de 

care nu are nevoie  
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Fișă de lucru 

Prof. înv. Preșc. Vlad Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Numără și încercuiește cifra corespunzătoare fiecărei mulțimi. 
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Fișă de lucru 

Prof. înv. Preșc. Vlad Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Găsește umbra. 
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Fișă de lucru 

Prof. înv. preșc. Chebăruș Raluca-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Ajută bucătarul să găsească capacele potrivite pentru vasele din bucătărie.  
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Fișă de lucru 

Prof. înv. preșc. Chebăruș Raluca-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Unește băieții cu recipientele ce au vopsea de culoare potrivită. Ce băiat rămâne fără cutie? 
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Fișă de lucru 

Prof. înv. preșc. Chebăruș Raluca-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Colorează după model. 
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Fișă de lucru 

Prof. înv. preșc. Chebăruș Raluca-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6 

 

Găsește umbra personajelor din povestea “Căsuța din oală“(basm popular). 
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Rebusuri educaționale 

 

Profesor Logoped Strujac Corina 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, Alexandria  
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Fișă de lucru 

Limba și literatura română – Clasa a X-a 

Prof. Chebăruș Daniela 

Liceul „George Țărnea”, Băbeni, Jud. Vâlcea 

 

 1.Romanul este specia literară care se încadrează în: 

0,50 puncte                                       

a)genul liric 

b)genul epic 

c)genul dramatic         - 

 2.Asociați numele personajelor cu titlul romanului din care fac parte.   

0,80 puncte   

A                                        B                       

Ana 

Națl 

Dinu                                  Maitreyi 

Maitreyi                            Mara     

Ion                                     Ion 

Persida                              Ciocoii vechi și noi 

Andronache 

Allan  

 3.Numiți un roman al experienței și un roman social din literatura noastră.  

0,50 puncte                                                                              

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

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

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

 

   4.Notați cu A dacă considerați că afirmațiile următoare sunt adevarate  și cu F daca considerați că 

sunt false .                                                                                         

1 punct                                                   

 a) Romanul interbelic este un roman apărut între cele două războaie mondiale. __                                                                                      

 b)”Ion” de Liviu Rebreanu este un roman subiectiv. __ 

 c)”Maitreyi”de Mircea Eliade este un roman al experienței. __                                                                                        
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 d)Perioada interbelică reprezintă o perioadă de modernizare a literaturii române. __                                      

  5.Precizați două trăsături definitorii pentru roman, ca specie literară.                   

1 punct  

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

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

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

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

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

    6.Explicați în 5-7 rânduri de ce romanul ”Ion” de Liviu Rebreanu este considerat roman realist.         

   1 punct                                                                   

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

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

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

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

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

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

  

      7.Realizați un text de  25-30 de rânduri în care să realizați caracterizarea personajului principal 

dintr-un roman studiat                                                                           

    3 puncte  

 

Notă: 

• 1,20 puncte se acordă pentru redactare întregii lucrări:  0,30 puncte pentru ortografie; 0,30 puncte 

pentru puctuație ; 0,30 puncte pentru așezarea în pagină;  0,30 puncte pentru lizibilitate. 

 

• 1 punct se acordă din oficiu. 

 

 Barem de evaluare și notare 

1.Pentru alegerea variantei corecte, varianta b,  se acordă 0,50 puncte ,  

 

2. Fiecare acociere  corectă a numelor personajelor cu titlul romanului este notată cu 0,10 

puncte.8x0,10=0,80 puncte . 
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3.Numirea corectă a tipurilor de roman cerut este notată cu 0,25 puncte 2x0,25p=0,25p 

 

4. Pentru notarea corectă a afirmaților(1A,2F,3A,4A) se acordă 0,25.4x0,25=1punct  

 

5.Pentru precizarea corectă a fiecarei trăsături se acordă câte 0,50puncte. 

 (2x0,50=1 punct) . 

   Pentru precizarea parțială se acordă câte 0,25 puncte. 

   Pentru încercarea de prezentare a trăsăturilor se acordă câte 0,10 puncte 

(2x0, 10=0,20 puncte). 

 

6.Încadrarea corectă a romanului ,,Ion ” în realism se notează cu 1punct. Pentru o încadrare parțial 

corectă se acordă -0,50 puncte. 

 

 7.Pentru conținutul eseului se acordă 2 puncte ,iar pentru redactare 1punct. Punctajul pentru 

redactare este distribuit astfel: 

 -organizarea ideilor în scris -0,40 puncte   

 -abilitați de analiză și argumentare -0,30 puncte 

 -utilizarea limbii literare -0,30puncte 

Notă:   

• 1,20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări:  0,30 puncte  pentru ortografie ; 0,30puncte  

pentru puctuație ; 0,30 puncte pentru așezarea în pagină;  0,30 puncte pentru lizibilitate. 

• 1 punct se acordă din oficiu. 
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Fișă de lucru  

Limba și literatura română – clasa a IV-a 

Înv. Marc Aurica 

Șc. Gimnazială Câmpeni 

 

1. Se dă textul: 

„Cosette se îndreptă spre pădure, ducând în mână o găleată grea. Un om s-a apropiat de ea și a 

început să-i vorbească: 

- Duci ceva greu pentru tine, fetițo! 

 Cosette ridică fruntea și răspunse:  

- Da, domnule.  

- Lasă-mi-o, continuă omul. Am să-ți-o duc eu.  

Cosette lăsă găleata plină din mână.  

Omul începu să meargă alături de ea. 

- Câți ani ai, micuțo? 

- Opt ani, domnule. 

- Și vii de departe? Unde te duci?” 

(Victor Hugo - Mizerabilii) 

 

Analizează părțile de vorbire subliniate din textul de mai sus.  

 

2. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele: 

- frică 

- pădure  

- să vorbească 

- înălțat 

 

3. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele: 

- ordonat 

- a dezvălui 

- mâhnit 

- însemnat 
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4. Scrie două enunțuri în care cuvântul “vii” are alt înțeles decât cel din textul dat. 

 

5. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: 

neam/ne-am; 

sar/s-ar; 

var/v-ar; 

căi/că-i; 

 

6. Înlocuiește expresiile date cu câte un:  

- substantiv:      bătaie de joc -                           părere de rău – 

- adjectiv: bun de gură -     stană de piatră – 

- verb:   a bate la cap -           a scoate din sărite –  

 

7. Alcătuiește un text, de minim 15 rânduri, în care să apară dialogul dintre tine și un ghiocel. 
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PROBĂ DE VERIFICARE-clasa a III-a 

Înmulțirea și împărțirea 

Sălcudean Angela Cristina 

Școala Gimnazială ,, Ioan Vlăduțiu” Luduș 

 

1. Efectuați  înmulțirile : ( 8 p   ,  2 x 4 p     )   

 

17 x  5   =                            23 x  4  =                      46 x  7  =                      53 x  2 =  

___________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 

 

2. Efectuați  împărțirile prin procedeul învățat la clasă, apoi faceți proba prin înmulțire: 

 (20 p, 4 x 5 p) 

 

58 :  2 =                            90 :  5  =                       84 :  7   =                       96 :  6   =    

 

P:                                    P :                                  P:                                   P:          

___________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 

 

3. Aflați  numărul necunoscut: ( 15 p, 3 x 5 p ) 

 

a : ( 67 – 60 ) = 13                          ( 88 +  12 ) : b  = 10                         c x   ( 50 – 48 ) = 98 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Rezolvați, respectând ordinea efectuării operațiilor și parantezele rotunde ( 30 p, 3 x 10 p ) 

 

 

5. La o florărie s-au vândut 98 de buchete de flori, dintre care 48 erau buchete de crizanteme, 

adică de  6 ori mai mult decât buchete de trandafiri iar restul erau buchete de garoafe. Câte 

buchete de garoafe s-au vândut?  

Rezolvă problema cu plan de rezolvare și apoi printr-un exercițiu! 

27 p : Rezolvare cu plan       20 p 

          Rezolvare prin exercițiu 7 p 

Rezolvare cu plan 

 

Rezolvare prin exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 – 42 x  2  +  92  : 2  = 

 

 

 

 

 

125 + 89   - (  85 :  5 +  25 x  3) = 

( 43 + 34 ) : 7  + ( 45 – 35 ) x 6 = 
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Total : 100 p             85 – 100 p   calificativ FB 

                                  70  - 85 p    calificativ    B 

                                  50 – 70  p    calificativ     S 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

TOTUL DESPRE SPORT 

Prof. Educație fizică și sport ,  Hurduc Florin 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași  

 

1) Cum arată mingea de fotbal? 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ce reprezintă imaginea? 

 

a) Un teren de baschet 

b) Un teren de volei  

c) Un teren de handbal 

 

3) Ce sport poartă denumirea de “sportul minții” 

a) Șah  

A) 

C) 

B) 

D) 
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b) Volei 

c) Tenis de masă 

 

4) Cum arată mingea de baschet? 

 

 

5) Ce reprezintă imaginea? 

 

A) B)

C) D) 
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a) Un jucător de baschet  

b) Un jucător de fotbal 

c) Un jucător de handbal 

 

6) Ce sport poartă denumirea de  ”sportul rege” 

a) Tenis de câmp 

b) Box 

c) Fotbal  

 

7) Ce reprezintă imaginile ? 

 

a) Exerciții de gimnastică  

b) Un meci de baschet 

     c)  O plimbare în parc 

 

 

8) Cum arată mingea de volei? 
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9) Ce reprezintă imaginile? 

 

a) Un meci de hochei 

b) Un meci de badminton  

c) Un meci de box 

 

10) Ce reprezintă imaginile? 

a) Un meci de volei 

b) Un meci de baschet 

c) Un meci de handbal  
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11. Cum se numește sportul din imagine? 

 

 

 

 

 

 

a) Box 

b) Tenis de câmp 

c) Tenis de masă 

 

 

 

REZOLVARE 

1 – A 

2 – B 

3 – A 

4 – C 

5 – A 

6 – C 

7 – A 

8 – B 

9 – B 

10 – C 

11 – B 
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OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ 

Etapa judeţeană 

Clasa a V-a 

                                                                                            

                                                                                               Prof. Ciceu Doina 

                                                                                               Școala Gimnazială nr.3, Suceava 

 

- Toate subiectele sunt obligatorii; 

 - Timpul efectiv de lucru este de 2 ore; 

 - 10 puncte se acordǎ din oficiu. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                  20 puncte 

 

A. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos. Dacǎ vei considera cǎ sunt adevǎrate, încercuieşte litera A, dacǎ 

vei considera cǎ sunt false, încercuieşte litera F. 

 1. A-F Dumnezeu este Creatorul tuturor celor văzute şi nevăzute.  

2. A-F Moise i-a trecut pe evrei prin Marea Neagră.  

3. A-F Pe Muntele Sinai, Moise a primit de la Dumnzeu Decalogul sau Tablele Legii. 

 4. A-F Regele David a scris cartea Psalmilor. 

 5. A-F Mântuitorul Hristos a fost vestit de profeţi.  

 

B. Încercuieşte varianta corectǎ. Este o singurǎ variantǎ corectǎ. 

 1. Omul a fost creat de Dumnezeu în ziua: a. întâi; b. a patra; c. a şasea.  

2. Legământul lui Dumnezeu cu Noe s-a realizat printr-un: a. jurământ; b. curcubeu; c. profet.  

3. Fiul lui Avraam a fost: a. Adam; b. Isaac; c. David. 

 4. Iosif este un model de: a. iertare; b. invidie; c. lăcomie.  

5. Atunci când aşteptăm liniştiţi desfăşurarea unui eveniment, dăm dovadă de: a. prietenie; b. mândrie; c. 

răbdare.  

 

SUBIECTUL II                                                                                                  30 puncte 

 

Alcătuiți o compunere de 15- 20 rânduri în care să relatați istoria vieții dreptului Iosif, indicând motivul 

pentru care, acesta este considerat un model de iertare. 

Trebuie să precizați: 

  a. al cui fiu era Iosif 

  b. cum a ajuns in Egipt 

  c. de ce faraonul l-a numit al doilea conducător al Egiptului 

  d. motivul pentru care frații lui au ajuns in Egipt 

  e. comportamentul lui Iosif față de frații săi. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                  40 puncte 

    Pornind de la citatul:” Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din 

toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”(Luca 10,27)  alcătuiţi o 

compunere de 1-2 pagini, în care să vorbiţi despre iubirea aproapelui. 
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Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, 

originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură. 

 

 

                                              OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ 

                                                                      Etapa judeţeană 

                                                                          Clasa a V-a 

                                                           BAREM DE CORECTARE  

 

 - Toate subiectele sunt obligatorii; 

 - Timpul efectiv de lucru este de 2 ore;  

- 10 puncte se acordǎ din oficiu 

 

Subiectul I                  __20 puncte 

 

Pentru fiecare rǎspuns corect se acordǎ 2 puncte. Nu se acordǎ punctaj înjumǎtǎţit. 

 A. Urmǎtoarele enunţuri sunt adevǎrate sau false: 1. A; 2. F; 3. A; 4. A; 5. A. 

 B. Urmǎtoarele rǎspunsuri trebuiau încercuite: 1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c. 

 

Subiectul II                  __30 puncte 

 

Pentru fiecare rǎspuns corect se acordǎ 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 

3puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct. 

 

Subiectul II                  __40 puncte 

 

 

a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 

10 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct; 

b) Pentru un titlu potrivit şi sugestiv se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 

3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct; 

c) Pentru respectarea numărului de pagini recomandat în realizarea compunerii se acordă 5 puncte, pentru 

respectarea parţială a recomandării se acordă 3 puncte. 

d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru 

respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct; 

e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte, 

pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun 

punct;  

f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,  pentru lipsa creativităţii şi a 

originalităţii textului nu se acordă niciun punct. 

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

  Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 
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Unitatea de învățământ: Colegiul Național “Silvania” Zalău 

Cls a IX-a A, Limba modernă 1 Engleză, 2 ore / săptămână 

Timp alocat: o oră 

Se adresează: elevilor 

Name: __________________________             Date: _______________________ 

Clasa: a-V-a        

 

Fișa de lucru 

                                                                                                  

 Propunător: profesor de limba engleză  

             Lucia - Elena Bălănean 

              Colegiul Național “Silvania”, Zalău 

 

1. Choose the best answer that fills in the gap. 

 

1 There aren’t __________ apples here 

now. 

a) many b) much c) a lot d) the many 

 

2.  They haven’t got __________. 

a) some children b) a children c) any 

children d) one children 

 

3. Do you speak Polish?  

No, I __________. 

a) don’t speak b) speak not c) not d) don’t 

4 What does he do? 

 __________. 

a) He’s a cook. b) He’s cooking. c) She’s a cook. d) 

Yes, he does. 

 

5. He __________ in an office every day from nine to 

five. 

a) working b) work c) works d) am working 

 

 

 

                                     (1 mark) 

2. Underline the correct adjective form:  

a.  It’s been raining all day. I hate this weather. It is depressed / depressing. 

b. Donna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoys it. Her job is never bored / 

boring.  

c.  Claire is going to Mexico next month. It will be an exciting / excited experience for her.  
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d.  John has just started to read the newspaper. The news is shocked / shocking.  

e.  I work a lot of hours every day. I get very tiring / tired doing it.                            (1 mark)          

 

3. Put the verbs in brackets into the correct form of Present Simple or Present continuous 

 Jennifer Gordon 1………………………….…. (be) a teacher. She 2…………………….. (work) in 

Manchester. She 3 ……………………….. (like) her job very much. Every morning she 

4……………………….……….. (wake up) early and 5 ………………….……………… (have) some 

tea and biscuits for breakfast. Then she 6………………..………….. (drive) to work.  

At the moment she is at home with her family. Her husband 7…………………………..……..(cook) 

soup and pasta for dinner and her son 8……………………………… (play) football with his friends. 

Her daughter Lisa is 9…………….…………. (sit) on the sofa and 

10……………….……………..(listen) to music.                                                               (3 marks) 

                                                    

  

4. This is part of a letter you receive from your English friend, Sam. 

 

“Tell me about spending holidays in your country. Do you travel to the mountains or 

to the seaside? Who do you like to go with? 

What do you usually do there?” 

 

Now write a letter to Sam, answering his questions in 120-150 words.  (3 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1435  
 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național “Silvania” Zalău 

Cls a IX-a A, Limba modernă 1 Engleză, 2 ore / săptămână 

Timp alocat: o oră 

Se adresează: elevilor 

Name: __________________________             Date: _______________________ 

Clasa: a-V-a        

 

Fișa de lucru - Barem 

                                                                                                 Propunător: profesor de limba engleză  

              Lucia - Elena Bălănean 

              Colegiul Național “Silvania”, Zalău 

 

1.Choose the best answer that fills in the gap. 

 

1 There aren’t __________ apples here 

now. 

a) many b) much c) a lot d) the many 

 

2.  They haven’t got __________. 

a) some children b) a children c) any 

children d) one children 

 

3. Do you speak Polish?  

No, I __________. 

a) don’t speak b) speak not c) not d) don’t 

4 What does he do? 

 __________. 

a) He’s a cook. b) He’s cooking. c) She’s a cook. d) 

Yes, he does. 

 

5. He __________ in an office every day from nine to 

five. 

a) working b) work c) works d) am working 

 

 

 

(1 mark) 

2. Underline the correct adjective form:  

a.  It’s been raining all day. I hate this weather. It is depressed / depressing. 

b. Donna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoys it. Her job is never bored / 

boring.  

c.  Claire is going to Mexico next month. It will be an exciting / excited experience for her.  

d.  John has just started to read the newspaper. The news is shocked / shocking.  
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e.  I work a lot of hours every day. I get very tiring / tired doing it.                            (1 mark)          

 

3. Put the verbs in brackets into the correct form of Present Simple or Present continuous 

 Jennifer Gordon (1) is (be) a teacher. She (2) works (work) in Manchester. She (3) likes (like) her job 

very much. Every morning she (4) wakes up (wake up) early and (5) has (have) some tea and biscuits 

for breakfast. Then she (6) drives (drive) to work.  

At the moment she is at home with her family. Her husband 7 is cooking (cook) soup and pasta for 

dinner and her son (8) is playing (play) football with his friends. Her daughter Lisa (9) is sitting (sit) 

on the sofa and (10) is listening (listen) to music.                                                                  (3marks) 

                                                    

  

4. This is part of a letter you receive from your English friend, Sam. 

 

“Tell me about spending holidays in your country. Do you travel to the mountains or 

to the seaside? Who do you like to go with? 

What do you usually do there?” 

 

Now write a letter to Sam, answering his questions in 120-150 words.       (3 marks) 

 

Structure:  

Greetings 

Introduction: thanks for receiving the letter, reasons for writing 

Main body: answers to questions  

Ending   

Scale: content 5 marks / Communicative achievement 5 marks / Text organization 5 marks / 

informal Language 5 marks / grammar 5 marks / vocabulary 5 marks. 
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Name: ………………………………………                       Date:……………… 

Year IX           

INITIAL TEST 

 

         Propunător: profesor limba engleză, Lucia - Elena Bălănean 

         Unitatea de învățământ: Colegiul Național “Silvania”, Zalău 

         Cls a IX-a A, Limba modernă 1, Engleză bilingv, 5 ore / săptămână 

         Timp alocat: o oră 

         Se adresează - elevilor 

 

I. Put each verb in brackets into a suitable verb form:                        (18 marks) 

a) Wait a minute! I (have) ………………….. an idea. Let's go and see Roger. We last (see) 

…………………. him a long time ago  

b) It's nice to be back here in London. This is the second time I (come) 

…………………….here.  

c) I'm phoning about your bicycle for sale, which I (see) ……………………………..in the local 

paper. (you sell)……………………… it? Or is it still available?  

d) This place is in a terrible mess! What on earth (you do) ………………………….? 

          

II. Underline the most suitable verb form in each sentence.                          (12 marks) 

a) Sorry, could you say that again? I didn't listen/haven't listened/haven't been listening to 

you.  

b) The police think that they found / find your wallet, so call this number.  

c) Did you two meet / Have you two met before? Eric, this is Amanda,  

d) Do you meet / Have you met anyone interesting at the reception?   

 

III. Read the following conversations. One word is missing in each of them. Write it in the 

gap. 

1. A: Do you play tennis? 

B: Yes, I’ve ……………….. playing since I was a boy. 

2. A: What ………………..you do if you had one million pounds? 

B: I’d stop working. 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1438  
 

3. A: Are you coming to Southampton with us? 

B. I wish I ……………. the time to come with you. 

        4.   A: When I was young, I ………………. to be shy. 

              B: You certainly aren’t now.  

        5    A: The train ……………….. already left by the time we got to the station.  (10 marks) 

IV. Write a letter to your friend from a place out of Romania where you are spending your 

holiday.          (30 marks) 

Tell him / her about the place, accommodation, sights you have visited, activities you have 

been doing, food, good or bad experiences and impressions. (150 words) 
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Name: ………………………………………                       Date:……………… 

Year IX           

INITIAL TEST - KEY 

 

         Propunător: profesor limba engleză, Lucia - Elena Bălănean 

         Unitatea de învățământ: Colegiul Național “Silvania”, Zalău 

         Cls a IX-a A, Limba modernă 1, Engleză bilingv, 5 ore / săptămână 

         Timp alocat: o oră 

         Se adresează - elevilor 

 

I.Put each verb in brackets into a suitable verb form:                        (3x6 =18 marks) 

a) Wait a minute! I (have) have an idea. Let's go and see Roger. We last (see) saw him a long 

time ago.  

b) It's nice to be back here in London. This is the second time I (come) have come 

here.  

c) I'm phoning about your bicycle for sale, which I (see) have seen in the local paper. (you sell) 

Have you sold  it? Or is it still available?  

d) This place is in a terrible mess! What on earth (you do) have you been doing?  

         

II.Underline the most suitable verb form in each sentence.                          (3x4 = 12 marks) 

a) Sorry, could you say that again? I didn't listen/haven't listened/haven't been listening to 

you.  

b) The police think that they found / find your wallet, so call this number.  

c) Did you two meet / Have you two met before? Eric, this is Amanda,  

d) Do you meet / Have you met anyone interesting at the reception?   

 

III.Read the following conversations. One word is missing in each of them. Write it in the 

gap. 

1       A: Do you play tennis? 

B: Yes, I’ve been playing since I was a boy. 

2       A: What would you do if you had one million pounds? 

B: I’d stop working. 

3       A: Are you coming to Southampton with us? 

B. I wish I had the time to come with you. 
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        4.      A: When I was young, I used to be shy. 

              B: You certainly aren’t now.  

5       A: The train had already left by the time we got to the station.        (2x5=10 marks) 

 IV.Write a letter to your friend from a place out of Romania where you are spending your 

holiday.         

Tell him / her about the place, accommodation, sights you have visited, activities you have 

been doing, food, good or bad experiences and impressions. (150 words) 

  

Now write a letter to Tom, answering his questions in 150 - 180 words (30 marks) 

         

Structure:  

Greetings 

Introduction: thanks for receiving the letter, reasons for writing 

Main body: answers to questions  

Ending   

Scale: content 5 marks / Communicative achievement 5 marks / Text organization 5 marks / 

informal Language 5 marks / grammar 5 marks / vocabulary 5 marks. 
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PROBĂ  DE EVALUARE 

                                                     Prof. înv. primar Argăseală Cristina Emilia 

                                                     Școala Gimnazială “George Emil Palade”,Buzău 

 

         Comunicare în limba română, clasa a II-a 

         Citește cu atenție textul: 

Întâi fluturară câțiva fulgi de nea prin văzduhul sur. Erau cam nehotărâți. Parcă le părea rău după 

înălțimile din care veneau. Ușor, ulițele satului se acoperiră cu un covor alb, gros.  

Copiii porniră cu săniuțele pe coastă. Mult se rugaseră Vasilică și Niculăiță de mama lor: 

 — Putem merge și noi? 

  Mama le răspunsese îngrijorată: 

 — Dacă pățiți ceva? Săniile vin ca trăsnetul.  

Până la urmă, au primit îngăduință. Se făcură amândoi cai și porniră în fugă către săniuș. Obrajii 

le ardeau de bucurie. Ochii le scânteiau.  

— Șezi tu înainte, Vasilică!  

Sania se răsturnă de două ori. Nici nu simțiră cum fuge timpul.  

Ajunseră acasă pe înserat. Copiii intrară îmbujorați în casă. 

— Ce frumos a fost la săniuș! au spus cei doi copii. 

                                                                                         (La săniuș - după Ion Agârbiceanu)   

1.  Completează cu informațiile potrivite: 

 Titlul textului este: _____________________________________________________  

 Autorul textului este: ___________________________________________________ 

 Personajele textului sunt: ________________________________________________  

 Textul este un text _____________________________________________________. 

2.  Formulează răspuns la întrebările legate de textul citit: 

• Cu ce sunt acoperire ulițele satului? 

___________________________________________________________________________ 

• Unde au pornit copiii? 

___________________________________________________________________________ 

• Cum erau obrajii copiilor? 

___________________________________________________________________________ 

3. Numerotează în casete, în ordine, momentele povestirii.  

Băieții au primit permisiunea de a merge la săniuș.  
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Copiii au ieșit cu săniuțele pe coastă.  

Satul a fost acoperit de un covor alb, de nea.  

Vasilică și Niculăiță se întorc fericiți acasă. 

4. Completează casetele cu semnele de punctuație potrivite: 

Ninge neîncetat de două zile  

Mami  de unde cad fulgii pufoși   

Hai să-i prindem 

 Ar fi bine să-ți pui căciula         Vasilică 

La o săptămână după Crăciun        iarna a pus stăpânire pe sat 

5. Colorează cu aceeași culoare steluțele care conțin cuvinte cu aceleași înțeles: 

 

 

         nea                           ulițe                  văzduh                 scânteiau  

 

 

 

      

            luceau                        aer                     drumuri                  zăpadă        

6. Transcrie din textul citit o propoziție care exprimă:  

➢ o exclamare:___________________________________________________________ 

➢ o constatare:___________________________________________________________ 

➢ o întrebare:____________________________________________________________ 

➢ un îndemn:____________________________________________________________  

7. Taie cuvintele scrise greșit din următoarele perechi de cuvinte de pe globulețe: 

          

     îmbujorați      înbujorați                 tinpul           timpul                     îngrijorată    îmgrijorată    

 

 

                                   zâmbeau   zânbeau       

 

 

8. Redactează textul unei felicitări de Crăciun adresată buncilor. 
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Dacă 

ai 

terminat de scris, nu uita să te verifici cu atenție și răbdare iar dacă vrei, îl poți colora pe 

Moș Crăciun! 

Fișa profesorului 

Clasa a II-a 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina:  Comunicare în limba română 

Competențe evaluate: 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat. 

3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut. 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază.  

Obiectivele evaluării: 

O1. Să citească fluent și cursiv textul. 

O2. Să identifice informații despre anotimpul din text. 

O3. Să răspundă corect la întrebări pe baza textului citit. 

O4. Să ordoneze correct momentele povestirii urmând firul logic sl lecției. 

O5. Să utilizeze corect semnele de punctuație în propoziție. 

O6. Să găsească perechi de cuvinte cu același sens. 

O7. Să identifice corect propozițiile în funcție de acțiunile date. 

O8. Să identifice forma corectă de scriere a unor cuvinte. 

O9. Să redacteze textul unei felicitări respectând normele de redactare. 

Descriptori de performanţă 

Item CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

 

 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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I 1 Completează cele patru 

enunțuri cu informațiile 

corecte.  

Completează trei enunțuri cu 

informațiile corecte.  

Completează unul- două 

enunțuri cu informațiile 

corecte.  

I 2 

 

Formulează corect 

răspunsurile la toate cele 3 

întrebări. 

Formulează corect 

răspunsurile la întrebări dar 

are 2-3 greșeli de scriere. 

Formulează parțial corect 

răspunsurile și are mai mult 

de 5 greșeli de scriere. 

I 3 Numerotează în ordine cele 

patru momente ale povestirii. 

Numerotează în ordine două 

momente ale povestirii. 

Numerotează în ordine un 

moment al povestirii. 

I 4 Completează corect toate 

cele 11 semne de punctuație.  

Completază 8-9 semne de 

punctuație.  

Completează corect 4-6 

semne de punctuație. 

I 5 Colorează cele patru perechi 

de cuvinte cu sens 

asemănător. 

Colorează trei perechi de 

cuvinte cu sens asemănător. 

Colorează una- două perechi 

de cuvinte cu sens 

asemănător. 

I 6 Transcrie cele patru enunțuri, 

alese corect, cu o greșeală 

nesemnificativă. 

Transcrie trei enunțuri, alese 

corect. 

Transcrie una- două 

enunțuri, alese corect. 

I 7 Taie cele patru cuvinte scrise 

greșit. 

Taie trei cuvinte scrise greșit. Taie una- două cuvinte 

scrise greșit. 

I 8 Scrie textul unei felicitări de 

Crăciun, respectând cerințele 

formulării cu o greșeală 

nesemnificativă. 

Scrie textul unei felicitări de 

Crăciun, cu mici greșeli de 

redactare. 

Scrie o propoziție despre 

Crăciun. 
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Fișă evaluare inițială DȘ – grupa mare 
 

Prof.înv.preșc. Belașcu Ramona-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 

Sighișoara 

1. Colorează prima, a treia și a cincea buburuză. 

2. Formează prin încercuire mulțimi de elemente de același fel. Colorează mulțimea care 

are mai multe elemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Colorează pătratul cu albastru, cercul cu roșu și triunghiul cu verde. 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

CLASA I 

Prof. Banu Emilia Cristina 

Școala Gimnazială George Emil  Palade 

 

1. Citeşte cuvintele scrise sub imagini şi uneşte-le corespunzător: 

                                     

     avion                         casă                        acuarele                tractor                   sanie 

2. Desparte în silabe  următoarele cuvinte: ramă,  cameră,  copil,  soare,  cerneală, ciment. 

 

 
 

3. Transcrie propoziţia: Alin  este vărul meu. 

 

 
 
 

4. Ordonează cuvintele şi scrie corect propoziţiile: 

 

ia , lalele , Marcela, cinci  

 
 
             cremă,  eclerul,  cacao,  are,  cu   

 
 
          are , jucărie, Ionică , o , mare 
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5. Citeşte textul şi răspunde la întrebări. 

 

 

                                     La  Mircea 

           E  iarnă.  Aerul  e  rece.  Cerul  cerne  neaua  moale. 

    Marcela  e  la  Mircea.  Mama  lui  coace  colăcei.     

- Ce  colăcel  iei,  Marcela? 

- Iau  un  colăcel  cu  mac,  Mircea. 

   

 

1. Cum e aerul? 

 

2. C e coace mama? 

 

3. Ce ia Marcela? 

 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

CLASA: I  

AN ŞCOLAR:  

ÎNVĂŢĂTOR:  

DATA:  
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EVALUARE SUMATIVĂ – SEMESTRUL I 

 

I. COMPETENŢE SPECIFICE 

1.3.  Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate; 

 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; 

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

materiale diverse. 

 
II. ITEMI 

 
I1.  Citeşte cuvintele scrise sub imagini şi uneşte-le corespunzător: 

                                     

     avion                         casă                        acuarele                tractor                   sanie 

I2. Desparte în silabe  următoarele cuvinte: ramă,  cameră,  copil,  soare,  cerneală, 

ciment. 

 
 

I3. Transcrie propoziţia: Alin  este vărul meu. 
 
 
 

I4. Ordonează cuvintele şi scrie corect propoziţiile: 

 

ia , lalele , Marcela, cinci  

 
 
             cremă,  eclerul,  cacao,  are,  cu   

 
 
          are , jucărie, Ionică , o , mare  
 

I5. Citeşte textul şi răspunde la întrebări. 

                                     La  Mircea 

           E  iarnă.  Aerul  e  rece.  Cerul  cerne  neaua  moale. 

    Marcela  e  la  Mircea.  Mama  lui  coace  colăcei.     

- Ce  colăcel  iei,  Marcela? 

- Iau  un  colăcel  cu  mac,  Mircea. 
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-    

1. Cum e aerul? 

 

2. C e coace mama? 

 

3. Ce ia Marcela? 

III. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

Item Foarte bine Bine Suficient  

1. 

 

Uneşte corect toate 

imaginile  

Uneşte corect 3- 4 imagini Uneşte corect 1 – 2 imagini 

2. Desparte în silabe 5-6 

cuvinte 

Desparte în silabe 3-4 

cuvinte 

Desparte în silabe 1-2 

cuvinte 

3. Transcrie corect propoziţia Transcrie propoziţia, cu 

mici erori  

Transcrie 1-2 cuvinte din 

propoziţie 

4. Ordonează şi scrie toate 

propoziţiile 

Ordonează şi scrie 2 

propoziţii 

Ordonează şi scrie o 

propoziţie 

5. Răspunde la toate 

întrebările 

Răspunde la 2 întrebări Răspunde la o întrebare 

IV. ÎNREGISTRAREA  REZULTATELOR   

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

I1 

a) 

I1 

b) 

I1 

c) 

I2 

 

I3 

 

I4 

a) 

I4 

b) 

I4 

c) 

I4 

d) 

I5 I6 Calif. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

 Media clasei             

 

V. CONSTATĂRI 

 

 

         VI. MĂSURI 
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Fișă de lucru- verbul 

Prof. înv. primar Petrican Maria 

Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” Reteag, BN 

1.Subliniază verbele din textul următor: 

“Un pescar prinse un peştişor. Acesta îl rugă să îl lase în baltă. Pescarul milos îl ascultă. Peştişorul îi 

mulţumi şi se îndreptă spre adâncul pădurii. 

                                                                   (după Lev Tolstoi- Pescarul şi peştişorul) 

 

2. Treceţi verbele de la exerciţiul 1 la timpul viitor. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Găseşte câte un verb cu sens asemănător pentru următorele grupuri de cuvinte. Indică 

persoana, numărul şi timpul fiecărui verb găsit. 

- îi era frică…………………………………………………………………………………………. 

- aţi băgat de seamă………………………………………………………………………………… 

- au dat ziua bună…………………………………………………………………………………... 

- îmi aduc aminte…………………………………………………………………………………... 

- au luat-o la sănătoasa……………………………………………………………………………. 

 

4. Clasifică verbele după momentul petrecerii acţiunii: vorbeşte, ar voi, va alunga, am părăsit, să 

arătaţi, împletesc, vom înţelege, am uitat, v-am adus, a citit. 

trecut prezent viitor 

   

   

   

   

 

5. Completează formele verbelor potrivit cerinţelor din tabel: 

verb Formele la trecut 

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a 

singular plural singular plural singular plural 
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     a) 

 

    b) 

 

 

 

     c)  

 

 

 

 

 

6. Pune verbul “a întelege” la următorele forme: 

a) persoana I, nr. plural, timp trecut…………………………………………………………….. 

b)persoana a III-a, nr. singular, timpul viitor…………………………………………………….. 

c) persoana a II-a, nr. plural, timpul prezent……………………………………………………… 

 

7.Subliniază verbele şi completează tabelul: 

Un soare palid străbate printre ramuri. 

Florile sunt la fereastră. 

Natura s-a întristat. 

Iarna va veni în curând. 

verb exprimă timp număr persoană funcţie 

      

      

      

      

      

 

 

a învăța       

a cânta       

verb Formele la prezent 

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a 

singular plural singular plural singular plural 

a scrie       

a lucra 

 

      

verb Formele la viitor 

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a 

singular plural singular plural singular plural 

a fugi       

a privi       
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8. Scrie corect propoziţiile: 

Mi-e mia spart mingea.  ………………………………………………………………………… 

Mircea a loat caietul. ……………………………………………………………………………. 

Căţelul sa ghemuit lăngă copilă. …………………………………………………………………. 

Maria ea o carte. …………………………………………………………………………………. 

Meseria ieste brăţară de aur. …………………………………………………………………….. 

Team auzit cerân-d cartea. ……………………………………………………………………… 

 

9.Scrie acţiuni pe care le poate face animalul din imagine ( formele de prezent): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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Fișă de documentare și aplicații  

TRANSPORTURI TURISTICE 

M4-ACTIVITATEA AGENIȚIEI  DE TURISM 

 

Prof. ing. Vlonga Luminița 

Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui 

 

1. TRANSPORTUL RUTIER  

2. TRANSPORT FEROVIAR  

1.TRANSPORT RUTIER (RECAPITULARE )  

1) Transportul rutier este o componentă importantă a transportului turistic;  

2) Reprezintă peste 40% din traficul turistic internațional și peste 75% din 

numărul total de plecări internaționali ale turiștilor români.  

3) Mijloace de transport rutier: 

⇨ Autocare și microbuze; 

● Folosite în special pentru transporturile de grup; 

● Aparțin societăților de transport sau a tour- operatorilor; 

⇨ Autoturisme; 

● Proprietate personală, pentru transporturile proprietate personală; 

● Închiriate în sistem ,, rent- a- car” cu sau fără șofer de la firme 

specializate; 

● Autorisme închiriate sau comandate în sistem de taximetrie. 

⇨ Mijloace  de transport turistice neconvenționale (bus-uri turistice, 

telecabine, minicar). 

⇨ Mijloace de transport în comun. 

 

Avantajele și dezavantajele transportului turistic rutier 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

● Libertate de mișcare; alegerea 

traseului, a orei de plecare și de sosire, 

a opririlor pe parcurs; posibilitatea de 

a vizita mai multe destinații.  

● Confort mai redus, există 

posibilitatea redusă de 

mișcare în interiorul 

mijlocului de transport 
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● Accesibilitate mai mare; locul 

debarcării se poate face în fața 

hotelului, în apropierea obiectivelor 

turistice. 

● Contact direct cu natura;  

atractivitatea turului turistic. 

● Rapiditate -  mai redusă 

față de transportul aerian 

sau feroviar ● Cost resdus; capacitatea mare de 

transport a persoanelor. 

● Transportul bagajelor personale și 

utilizarea lor fără constrîngeri. 

● Atmosferă de grup (convivialitate) 

 

Tipuri de aranjamente practicate în cadrul transporturilor rutiere 

IT 

inclusiv 

tour  

Pe 

autocare și 

microbuze  

Oferă un pachet de servicii turistice la un preț global care include: 

● transportul cu autocarul sau microbuzul;  

● cazarea; 

● alimentația; 

● alte servicii (intrări la muzee, și alte obiective turistice)  

Fly and 

drive 

 Este un aranjament turistic( semiorganizat) care include: 

● un zbor pe curse regulate sau charter; 

● continuarea deplasării în țara de destinație cu un autoturism 

închiriat cu sau fără șofer; 

● se comercializează ca un pachet turistic  la un preț forfetar; 

● poate include și cazări în campinguri, moteluri, popasuri. 

Package 

tour  

 Este un tip de aranjament care include: 

● transport aerian; 

● închirierea unui autoturism cu sau fără șofer; 

● servicii de cazare și masă în sistem pc ( pensiune completă) 

sau dp (demipensiune); 

● servicii legate de circulația pe șosele: reparații, spălat, gresat, 

revizii tehnice, depanare. 
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 Determinarea tarifelor transportului rutier: 

● numărul minim de kilometri =,, zi turistică” -100 km –autoturisme, 150 km- 

microbuze, 200 km- autocare; 

● tariful pe zi practicat în situația în care nu se realizează numărul  minim de  km; 

● tariful pe kilometru care se aplică dacă se depășește numărul de kilometri 

stabilit pentru ziua turistică. 

Vânzarea biletelor pentru transport rutier 

Deoarece autocarele sunt cel mai des utilizate ca mijloc de transport în organizarea 

programului turistic, atât pentru transportul turiștilor, cât și pentru circuite pe itinerare complexe, 

este necesară modalitatea de stabilire a tarifului pentru fiecare turist. 

Se știe că prețul scade când se ocupă locurile disponibile a  autocarului. 

Datele necesare completării unei cereri de rezervare sunt următoarele: 

● numele și prenumele pasagerului; 

● data plecării; 

● seria biletului 

● ruta completă. 

În relația dintre transportator și agenția de turism se practică două tipuri de colaborări: 

1 Transportatorul acordă agenției de turism voucher care vor fi emise în numele 

transportatorului, pasagerul plătind agenției de turism contravaloarea excursiei. 

2 Agenția de turism eliberează tichete de rezervare, iar pasagerul plătește 

agenției numai comisionul urmând ca prețul final  să-l achite direct transportatorului 

înainte de efectuarea călătoriei. 

EXEMPLUL BILET DE TRANSPORT RUTIER 
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1 Numele călătorului  

2 Ruta 

3 Numărul liniei 

4 Tariful din catalog 

5 Procentul reducerii 

6 Data emiterii 

7 Semnătura și ștampila emitentului 

8 Data plecării 

9 Ora plecării 

10 Data întoarcerii 

11 Ora întoarcerii 

12 Cursul BNR 

13 Tariful final 

14 Observații 

TICHET DE REZERVARE  
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 ■ Vânzarea biletelor de autocar pe liniile europene internaţionale 

Agenţiile de turism includ în oferta lor bilete de autocar pe liniile europene internaţionale. 

Pentru aceasta, agenţia de turism încheie un contract cu transportatorul în baza căruia primeşte 

acces la sistemul de rezervare al acestuia. 

De aceea, este important să se cunoască  etapele emiterii biletelor de autocar:  

⇨ Se  accesează linkul sistemului de rezervare; 

⇨ Se conectează la sistem: User şi Parolă; 

⇨ Se selectează acţiunea dorită: 

● RESERVATION - pentru rezervarea locului pe o anumita cursă, pentru maximum 

24 h. 

● SELL- pentru rezervarea  şi emiterea propriu-zisă a biletului pentru cursa dorită. 

● BOOKING - pentru rezervarea locului pe o anumită cursă în cazul biletelor de 

autocar deja emise, cu data de întoarcere deschisă (return open). 

⇨ Se selectează oraşul de plecare/oraşul de sosire, precum şi datele de plecare; 

⇨ Se selectează datele de călătoriei (de plecare/de întoarcere); 

⇨ Se selectează tipul călătoriei: 

● dus-întors cu data fixă de întoarcere 
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● dus-întors cu data deschisă de retur 

⇨ Se verifică orele de plecare şi locurile disponibile şi selectează tipul călătorului (adult, 

copil 4-12 ani, copil 0-4 ani, elevi/studenţi, grup) şi numărul de locuri dorit 

⇨ Se  accesează un nou câmp în care trebuie introduse datele pasagerului: 

- Nume/Prenume 

- Adresa: stradă, număr, sector 

- Oraşul/Ţara 

- Serie/Număr carte de identitate sau paşaport 

- Data naşterii sau CNP-ul 

- Număr de telefon (câmp obligatoriu) 

- Adresa de email 

- NOTĂ - câmp în care se trec anumite dorinţe ale călătorilor (locul în autocar: la 

geam, în faţă, în spate, lângă uşa din mijloc etc.) 

- după introducerea datelor, se salvează biletul/biletele, moment în care se primesc 

numărul şi referinţa biletului 

⇨ Se printează biletul 

⇨ Se semnează şi stampilează (obligatoriu) 

⇨ Se oferă informaţii utile privind: 

● obligativitatea prezentării biletului fizic la îmbarcarea în autocar, semnat şi 

ştampilat 

● condiţiile de anulare ş.a. 

 

Fiecare bilet este format din 3, respectiv din 4 cupoane: 

● cuponul agent, care rămâne la agentul care a emis biletul de autocar şi trebuie semnat 

de client. 

● cuponul client, care rămâne la client după efectuarea curselor. 

● cuponul Bl, folosit la plecare, pe care îl va valida/rupe şoferul la îmbarcare. 

● cuponul B2, folosit la retur, îl va rupe şoferul la îmbarcare. 

Cuponul B2 poate avea data de plecare închisă pe el - în cazul biletelor cu data fixă de 

retur - sau nu este specificată nici o dată - în cazul biletelor cu data open de retur, urmând ca 

aceasta să fie adăugată ulterior, atunci când clientul se hotărăşte la o anumită dată de plecare 

(BOOKING). 

Procedura de rezervare a biletelor de autocar prezentată este specifică sistemului de 
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rezervări EUROLINE. 

▪ Rent a car - Închirierea autoturismelor 

Închirierile de maşini, cu sau fără şofer, reprezintă o altă componentă a ofertei agenţiilor 

de turism. Principalii clienţi sunt: oameni de afaceri străini, turişti, străini veniţi în vacanţă în 

România sau români placați  peste graniţă care îşi vizitează rudele şi apropiaţii. 

Agenţiile oferă următoarele servicii de închiriere de autoturisme: 

- închirieri de maşini fără şofer 

- închirieri de maşini cu şofer. 

Tarifele practicate sunt de 2 tipuri: 

1) standard (număr limitat de km, între 200 şi 300 km/zi, pentru închirieri de 1-2 zile) - 

presupune o taxă pe zi (24 de ore) şi o taxă pentru distanţa (în km) parcursă; 

2) cu număr nelimitat de kilometri (pentru închirieri mai lungi de trei zile) - implică numai 

o taxă (mai mare), în funcţie de numărul de zile pentru care se închiriază maşina. 

Procedura specifică închirierii 

⇨ Se solicită informaţiile cu privire la durata închirierii, la tipul de autoturism dorit. 

⇨ Se prezintă : 

● tipurile de autoturisme şi serviciile suplimentare ce pot fi oferite: şofer, gps, 

scaun copil, lanţuri zăpadă ş.a. 

● condiţiile de închiriere a autoturismului 

● variantele de tarif . 

⇨ Stabileşte detaliile contractului 

● preluare / predare / data şi ora preluării/predării 

● locaţia de preluare/ predare 

● adresa 

● obligaţii 

● penalizările: întârziere la predarea maşinii, lipsa combustibilului etc. 

⇨ Se solicită permisul de conducere 

⇨ Calculează tariful total în funcţie de numărul de zile pentru care se închiriază 

autoturismul 

⇨ Întocmeşte contractul de închiriere şi prezintă-1 clientului în vederea semnării 

împreună cu certificatul tehnic în care se înscriu eventualele daune pe care le are 

maşina şi cu ce anume vine acesta (trusă medicală, stingător, rezervor plin, la 

jumătate, 25% etc.). 
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⇨ Solicită achitarea integrală a tarifului de închiriere şi, eventual, o garanţie (în 

funcţie de politica. 

⇨ Achitarea contravalorii tarifului de închiriere se poate face în numerar sau prin 

card bancar. Cel mai frecvent, se blochează sumele aferente plăţii şi garanţiei pe 

contul asociat unui card de credit, urmând ca plata efectivă să se realizeze la 

sfârşitul perioadei de închiriere. 

⇨ Se oferă informaţii suplimentare despre procedura de acţiune în caz de accident 

sau de avarii auto. 

Condiţii de închiriere a maşinii 

■ Combustibilul nu este inclus în tarifele de închiriere. Clientul trebuie să restituie maşina cu 

acelaşi nivel de umplere cu care a fost închiriat iniţial maşina; în caz contrar, proprietarul va 

percepe un preţ pentru carburant mai ridicat decât cel cu care ai fi făcut chiar tu alimentarea, 

plus taxa de umplere (preţul este disponibil şi vizibil în agenţie). 

■ Restricţiile de vârstă depind de la ţară la ţară şi de tipul maşinii; în general, vârsta minimă 

de închiriere se situează între 21 şi 25 de ani (în funcţie de tipul de autoturism închiriat) şi 

până la 99 de ani. 

▪ Carnetul de conducere. Valabil de cel puţin un an de zile, eliberat de către un stat 

membru sau recunoscut pe teritoriul Uniunii Europene, sau un permis de conducere 

internaţional, necesar pentru permisele emise de state a căror limbă oficială nu 

foloseşte caractere latine. Cele mai multe societăţi de închirieri maşini solicita o 

taxă suplimentară, „asigurare pentru şoferul tânăr”, pentru cei care au mai puţin de 

25 de ani. 

▪ Garanţie. Majoritatea companiilor de închiriere solicită în avans plata unei sume  

drept garanţie pentru vehicul, care se restituie. 

▪ Asigurări. Asigurarea pentru daune cauzate maşinii închiriate cuprinde:  

● Asigurarea personală pentru accidente (şofer şi pasageri). 

● Asigurarea contra furtului/ asigurări auto complete full 

CASCO, RCA şi rovigneta. Închirierea se face prin accesarea sistemului de 

rezervări la care agenţia de turism este conectată. 

Este bine să ştii: 

• Tipurile de maşini sunt diferenţiate în funcţie de: capacitate, felul cutiei de viteze (manuale, 

automată), numărul de uşi (3 sau 5), dotarea cu aer condiţionat, tipul combustibilului 

utilizat. 
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• Firmele de închirieri practică sistemul “rent it here, leave it there” care-i permite turistului 

să-şi continue călătoria cu un alt mijloc de transport. 

• Tariful rent a car pe zi scade odată cu creşterea numărului de zile pentru care se închiriază 

autoturismul! 

Exerciții și aplicații  

1. Enumerați mijloacele de transport utilizate în circulația turistică. 

2. Descrieți conținutul biletului de transport rutier. 

3. Ce este  un tichet de rezervare? 

4. Enumerați patru avantaje ale transportului rutier.   

5. Descrieți colaborarea dintre  transportatorul rutier  și agenția de turism. 

6. Specificați mijloacele de transport rutier. 

7. Descrieți tipurile  de aranjamente practicate în cadrul transporturilor rutiere. 

8. Explicați condițiile de închiriere a mașinii. 

9. Cum se determină tariful unui transport rutier. 
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Fișă de documentare și aplicații 

Transporturile turistice navale (maritime si fluviale) 

M4- Activitatea agenției de turism 

Transport turistic maritim/naval 

Prof. ing. Vlonga Luminița 

Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui 

 

Alegerea navelor ca mijloc de transport turistic a reprezentat la inceputul sec. XX o modificare 

a consumului turistic de lux, un avantaj al claselor sociale cu venituri ridicate. In prezent, turismul 

practicat cu un mijloc de transport maritim si naval si-a modificat imaginea, de la un turism de lux, la 

un turism de masa, destinat unui public mai larg si mai tanar. 

In domeniul calatoriilor maritime isi desfasoara activitatea importante societati transnationale, 

vapoarele fiind în același timp mijloace de transport si structuri de cazare. Statisticile oficiale 

inregistreaza astazi 150 pachetoburi care transporta anual 5.000.000 pasageri (4.000.000 se imbarca in 

America si 600.000 in Europa). 

Ca destinatii, Insulele Caraibe constituie prima optiune in timpul iernii, Marea Mediterana fiind 

preferata in timpul verii. 

Transportul pe apa, ca modalitate de deplasare spre destinatiile turistice, desi are o istorie 

indelulgata, este mai putin utilizat, datorita caracteristicilor sale. 

Dezavantaje: 

• viteza mai redusa de deplasare 

• preturi ridicate 

• folosirea acestor mijloace este conditionata de existenta porturilor si a unei flote 

adecvate, componente costisitoare ce necesita investitii mari; 

• modificarea frecventa a itinerarului; 

• contactul redus al turistilor cu populatia si cultura tarilor in care se fac escale; 

• necesitatea continuarii calatoriei, de cele mai multe ori cu alte tipuri de mijloace; 

• cheltuielile turistilor sunt mai mici, datorita timpului scurt al escalelor si aportul lor la 

dezvoltarea economica este mai redus. 

Avantaje: 

• amenajarile si echipamentele fixe necesare sunt relativ putin costisitoare (instaltiile 

portuare sunt suficiente pentru o escala de cateva ore); 

• tara gazda nu trebuie sa faca investitii costisitoare; 
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• se creaza noi locuri de munca in transportul pe uscat taximetre, transporturi cu 

autobuze); 

• preturile pachetelor de servicii oferite sunt relativ mai scazute, iar serviciile sunt mai 

atractive si mai diversificate (escale numeroase, agrement, petreceri la bord si pe uscat 

etc.). 

Cele mai bine echipate si adaptate croaziere sunt cele cu vapoarele grecesti de 2 stele si cele 

scandinave de 3 si 4 stele. In ultimul timp, pe aceasta piata si-a facut aparitia si flota ruseasca, ce 

practica preturi foarte scazute. 

Trebuie stiut de asemeni ca, transportul naval s-a stabilizat la 7-8% din traficul turistic 

international si 2-3% din circulatia turistica a tarii noastre. 

Serviciile oferite clientelei in domeniul transporturilor navale pot fi subdivizate in: 

• curse (rute) de linie; 

• linii de croaziera; 

• deplasari scurte (ferry) sau mini-croaziere; 

• calatorii (excursii) in interior pe rauri, lacuri, canale; 

• calatorii individuale cu vase de agrement, prioritate privata sau inchiriate. 

Desi toate tipurile de prestatii turistice se regasesc in derularea calatoriilor turistice, ele au 

importanta diferita iar unele dintre acestea, precum deplasarile individuale cu vase de placere, trebuie 

considerate mai degraba servicii de agrement. 

 

 

Produsele turistice ale companiilor maritime 

 

Companiile maritime ofera trei tipuri de produse turistice: 

a) Traversari maritime cu preturi preferentiale; acestea sunt oferite pentru Traversarea 

Canalului Manecii, in timpul si la sfarsitul saptamanii; 

b) Voiajuri forfetare continand transportul dus-intors si un sejur care cuprinde cazare la un hotel 

si masa la fiecare escala; 

c) Cvasi-croaziere, care ofera transport, cazare si un program de agrement la bordul navelor; 

d) Croazierele; acestea sunt produse turistice forfetare care ofera circuite maritime si fluviale 

ale caror puncte de plecare si sosire sunt in acelasi port. 
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Croaziera se defineste ca un produs turistic - pachet de vacanta pentru care se plateste un 

pret global ce acopera deplasarea si serviciile de cazare, masa si distractia la bordul navei, iar dupa 

caz, pot fi cuprinse si alte servicii, precum vizitarea obiectivelor turistice din locurile de acostare.  

Trebuie facuta distinctia intre croaziera si cvasi-coaziera. Acestea din urma sunt simple 

excursii, in general de o jumatate de zi catre insulele din apropierea continentelor, pe diferite lacuri, 

fluvii (Sena, Tamisa etc.). Aceste excursii inregistreaza 5 mil. de turisti/an pe Sena, 3,5 mil. pe Tamisa 

etc. Fata de vasele de croaziera, cele de excursii nu ofera posibilitatea cazarii. 

Croaziera este in prezent un produs turistic banalizat. Asa cum exista economic astazi, dateaza 

din anii '60. S-a nascut prin reconversia pacheboturilor de linie in urma dezvoltarii transportului aerian. 

Traditional, aceasta piata intereseaza o clientela de varsta a treia, dar a evoluat mult si in zilele noastre, 

40% din pasageri au mai putin de 40 de ani. Pe de alta parte, nu trebuie neglijata ponderea mare a 

turismului de afaceri (incentive, seminarii) si a croazierelor tematice (muzica, teatru, istorie), care au 

un rol real succes. 

Croazierele se impart in functie de numarul pasagerilor, marimea si confortul navelor, calitatea 

serviciilor, durata calatoriei in :  

1) croaziere de vacante (nave de capacitate mare, 1000-2000 pasageri, itinerarii medii de circa 

7 zile, clientela diversa, destinatii obisnuite); 

2) croaziere de lux (nave de capacitate mai mica, 150-900 pasageri, inventar de lux, confort 

superior, personal de inalta calificare, itinerarii de 14-30 zile); 

3) croaziere exotice sau de aventura (nave de capacitate mica, destinatii originale, turisti 

amatori de explorari, servicii specifice, personal cu instruire speciala, scufundari). 

Vasul de croaziera pentru intreprinzatorii din turism, aprecieaza specialisti, este una dintre 

ramurile domeniului cu cresterea cea mai rapida, cu un numar de oameni efectuând croaziere de ordinul 

miilor pe an. Acest succes se datoreaza in buna masura, si unui interes comun al celor doua tipuri rivale 

de transporturi turistice noi incluse in aranjamente de care beneficieaza ambele parti. Este vorba despre 

pachetele de servicii "fly-cruise" (zbor-croaziera), integrate in aranjamente ce atrag circa 80% din 

vasele de croaziera interesate in afacerile turismului contemporan. Produsul turistic "fly-cruise" 

permite pasagerilor turisti sa atinga punctele de imbarcare in vase rapid si sa revina la domiciliu tot 

rapid la sfarsitul croazierei, prin continuarea calatoriei pe calea aerului. 

Piata croazierelor este dominata de americani. In Europa sunt foarte putine agentii specializate. 

In schimb, in S.U.A. functioneaza circa 1200 de distribuitori consacrati in comercializarea de 

croaziere, iar Miami este capitala mondiala a croazierelor. 
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Principalele destinatii ale liniilor de croaziera sunt: Marea Caraibilor, cu insulele Bermude, 

Bahamas si coastele de est ale Americii Centrale si de Sud, coasta de vest a Americii de Nord, Marea 

Mediterana, Orientul Indepartat, Marea Baltica, Africa de Vest cu insulele Canare si Madeira. 

Acestora li se adauga deplasarile scurte cu ferry-boat-ul sau mini croaziere intre insule sau de-

a lungul coastelor. Ele se concentreaza in tarile europene: Marea Britanie, Grecia, Italia-Sicilia, Franta-

Belgia-Olanda, Danemarca, peste Canalul Manecii. Un loc distinct il ocupa calatoriile pe raurile 

interioare: Nil, Dunare, Tamisa, Rin, Mississippi, Li, Amazon. 

Cele mai importante agentii de turism din Europa ce vand croaziere sunt: Paquet si Club 

Mediteranee (Franta), Chandria si Epiroteki (Grecia), Costa (Italia), Kloster (Norvegia), White Star 

Line, cu celebrele nave Olympic, Titanic, Gigantic (Marea Britanie). 

Destul de recent, cu un grad de interes crescand, este organizarea tematica a croazierelor care 

imbina educatia cu vacanta. Esenta unei croaziere cu un obiectiv tematic tinta poate fi arta culinara cu 

un amumit specific, istoric, arta fotografica, astronomia sau orice altceva ce poate atrage un numar de 

indivizi intr-un grup suficient de larg. 

Tot o inovatie organizatorica in materie de croaziere este si introducerea unor vapoare de 

croaziera cu garaj la bord care deplaseaza, odata cu pasagerii turisti, si vehiculele (automobile, 

autocare) pentru turistii interesati. Capacitatea mare a acestora de pana la 350 de autovehicule, poate 

asigura pentru un numar relativ mare de turisti posibilitatea de a continua vacanta pe uscat inainte de 

revenirea acasa, conducand autovehiculele ce le apartin. 

O croaziera de vacanta ofera relaxare, distractie, o varietate de acorduri culturale si, inevitabil, 

hrana intr-o diversitate si calitate deosebita. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL  

1. Când a apărut acest tip de transport turistic  și cărui segment de piață îi era destinat? 

2. Precizați trei  dezavantaje și patru  avantaje pentru transportul turistic naval. 

3.Descrieți produsele turistice ale companiilor marine. 

4. Enumerati criteriile de diferențiere a croazierelor. 

5. Ordonați mijloacele de transport preferate de turiști, în funcție de criteriile prevăzute mai 

jos: 
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Mijlocul 

de transport 

preferat  

Capaci

tatea de 

transport  

Frecv

ența 

serviciilor  

Vit

eza  

Depen

dența de alte 

forme de 

transport  

Disponibi

litatea mijlocului 

de transport 

Aerian       

Rutier       

Feroviar      

Maritim/

naval  

     

      

  

6.Referat- Organizați o croaziară tematică ( Am învins COVIT-19) cu turiști care au fost 

vindecați de acest virus având ca produs final un album foto cu  impresii de călătorie. Destinatia  liniei  

de croaziera este ................................................................... 

SUCCES! 
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EVALUARE 

M3- Patrimoniu turistic 

Clasa a X-a 

Prof. ing. Vlonga Luminița 

Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui 

 

Întrebări  

1. Precizați componentele potențialului turistic natural. 

2. Explicați atracția turistică a reliefului, evidențiind formele de turism pe care le 

generează. 

3. Precizați elementele de atractivitate turistică a reliefului litoral. 

 

Teste  

Încercuiți varianta de răspuns corectă: 

 

1. Relieful carstic se remarcă prin prezența: 

a) Circurilor, văilor, morenelor, piscurilor, crestelor zimțate; 

b) Unor pajiști întinse; 

c) Craterelor, conurilor, platourilor; 

d) Platourilor, dolinelor, cheilor, peșterilor. 

 

2. Peștera Scărișoara se remarcă prin: 

a) Existența picturilor rupestre; 

b) Cantităților mari de gheață conservată; 

c) Conservarea urmelor locuirii omului preistoric; 

d) Dimensiunile sale. 

 

3. Trovanții sunt: 

a) Stânci cu forme bizare; 

b) Emanații de gaze naturale; 

c) Pietre care ,,cresc”; 

d) Abrupturi. 

e)  
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 EVALUARE- PRODUS TURISTIC 

M4- Activitatea agenției de turism 

 

Prof. ing. Vlonga Luminița 

Liceul ,, Ștefan Procopiu” Vaslui 

 

Numele și prenumele elevului ___________________________________ 

Clasa _________________________________ 

Data __________________________________ 

 

Întrebări  

1 Definiți produsul turistic și evidențiați componentele acestuia și rolul lor în 

conceperea produsului turistic. 

2 Evidențiați etapele conceperii produsului turistic 

3 Descrieți principalele categorii de produse turistice, oferite de o agenție de turism. 

4 Precizați principalele caracteristici ale produsului turistic. 

5 Prezentați sezonalitatea produsului turistic. 

6 Evidențiați principalele canale de distribuție utilizate în turism. 

 

Teste  

1 Sejururile reprezintă: 

a) excursie în circuit; 

b) un pachet de servicii oferite în vederea petrecerii vacanței într-o stațiune; 

c) un tur efectuat cu vaporul. 

 

2     Asigurarea serviciilor se realizează prin: 

a) culegerea diferitelor informații; 

b) verificarea pe teren a condițiilor oferite de diferite unități de cazare, alimentație etc; 

c) încheierea unor contracte, convenții. 

 

        3   Canalul de distribuție lung este cel în care între prestatorii direcți de servicii turistice și turist 

intervin: 

a) agenția de turism touroperatoare; 
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b) agenția de turism touroperatoare și agenția de turism detailistă; 

c) agenția de turism din străinătate, o agenția de turism touroperatoare și o agenția de 

turism detailistă. 

 

4 Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații: 

o Produsul turistic este rezultatul combinării în variante multiple a resurselor 

naturale și antropice. 

o Sejururile reprezintă un pachet de servicii oferit în cadrul unui hotel. 

o Strategia tarifului ridicat poate fi practicată în cazul ,, Programului  de Dragobete”. 

o Oscilațiile sezoniere ale cererii nu influențează producția produselor turistice 

pentru că ele se pot stoca și vinde în sezonul următor. 

REBUS  
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Aplicatie  

 

1.  Ofertă de produs turistic  Cazare în Viena  

 

Culegeți informații privind: 

Destinația - poziționare, climă, acces (km, mijloace și timp de transport, transfer), obiective turistice. 

Caracteristicile produsului- perioada, durata, servicii incluse, prestatori, categorie de confort, tarif, 

etc.  
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Nume prenume……………………..         

        

Chimie clasa a VII a 

Test de evaluare finală.  Soluţii  

 

Prof. Filip Ana  

Şcoala Profesională Oglinzi, judeţul Neamţ 

 

I. Alege răspunsul corect: 

1. Amestecul format din 20 g ulei şi  130 g de apă este: 

             a) un amestec eterogen; b) o soluţie diluată; c) o soluţie concentrata; 

2. Sarea de bucătărie nu este solubilă în: 

            a) apă; b) ulei alimentar; c) saramură diluată; 

3. Cu creşterea temperaturii, cantitatea de zahăr care se dizolvă într-o anumită cantitate de apă: 

           a) creşte; b) scade; c) zahărul nu se dizolvă în apă. 

4. Piatra vânătă se dizolvă mai repede dacă: 

a) nu se agită; b) apa este rece; c) piatră vânătă este mărunţită fin 

2 puncte 

II. Asociază prin săgeţi fiecare concept chimic din coloana A cu definiţia lui din coloana B 

A      B 

a ) soluţie                         1. soluţia care conţine o cantitate mică de solvat în raport cu cantitatea 

de solvent; 

b) dizolvare                  2. substanţă în care se dizolvă solvatul şi este în cantitate mare într-o 

soluţie; 

c) solvent                            3. Fenomenul de pătrundere a particulelor unei substanţe printre 

particulele altei substanţe. 

d) solvat                             4. substanţa care se dizolvă şi  este în cantitate mai mică într-o 

soluţie; 

e)solutie diluata               5. amestecul omogen de două sau mai multe substanţe obţinut în urma 

procesului de dizolvare; 

     2,5 puncte 

III. Indicaţi care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care sunt false (F) 

a) Masa unei soluţii se calculează cu relaţia: ms=md+ m apa    A/F  
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b) Concentraţia procentuală indică masa de solvent din 100 g de soluţie  A/F 

c) Concentraţia procentuală se calculează cu formula c% = md*100/ms;  A/F 

d)  Cu md se notează masa de dizolvant dintr-o anumită cantitate de soluţie;  A/F 

2 puncte 

IV. Rezolvaţi: 

1. a).Care este concentraţia procentuală a unei soluţii care se obţine prin dizolvarea a 40 g zahăr 

în 160 g apă? 

b). Se evaporă 40 de grame de apă din soluţia iniţială, care va fi concentraţia soluţiei finale 

          2,5 puncte 

1 punct oficiu 

Răspunsuri: 

I.  1 a, 2 b, 3 a, 4 c 

II. 1 e, 2 c, 3 b, 4 d, 5 a 

III.  a-A, b-F, c-A, d-F 

IV.         a) c = 20% 

b) cfinal = 25% 
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PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ 

CLASA A XII-A 

                                                           Profesor Ramona Popa  

          Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

 

 

SUBIECTUL I   - 20 Puncte 

1. Selecţia sportivă reprezintă:  

a) capacitatea individului de a-şi însuşi şi a executa cu uşurinţă şi eficienţă un act motric; 

b) activitatea organizată a specialiştilor, desfăşurată pe baza unor criterii biologice, psihologice şi 

pedagogice, în vederea depistării acelor indivizi cu aptitudini deosebite pentru practicarea 

diferitelor discipline sportive; 

c) o aptitudine de excepţie, exprimată într-o anumită direcţie, net superioară aptitudinii medii, 

nedezvoltată în totalitate. 

2. Cantonamentul poate fi organizat sub următoarele forme: 

a) de pregătire şi competiţional 

b) competiţional şi de refacere 

c) de pregătire şi de refacere 

3 . Unul dintre tipurile de criterii de selecţie îl constituie: 

a) criteriile sociologice; 

b) criteriile biologice; 

c) criteriile filozofice. 

4.Cantonamentul este o formă de pregătire: 

a) de dezvoltare a rezistenței 

b) centralizată 

c) de însușire a tehnicii 

5. Sportul este considerat un important factor de: 

        a)  influență ideologică 

        b) ierarhizare socială 

        c) sănătate și cultură 

6. Scopul esențial al procesului de pregătire sportivă îl reprezintă dezvoltarea: 

a) calităților motrice 

b) armonioasă a organismului 

c) capacității de performanță 

7.Capacitățile coordinative desemnează un complex de calități care presupun capacitatea de a: 

a) depune un efort de lungă durată 
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b) învăța rapid mișcări noi 

c)  realiza mișcări cu amplitudini optime 

8. Una dintre tendințele actuale de dezvoltare a antrenamentul sportiv contemporan este: 

a) conducerea antrenamentului de un singur specialist competent 

b) asigurarea unei pregătiri unilaterale 

c) perfecționarea strategiilor de selecție  

9. Lecțiile de acomodare favorizează: 

a) adaptarea sportivului la condițiile de mediu 

b) obișnuirea sportivului cu aparatura de specialitate 

c) adaptarea sportivului la cerințele efortului de antrenament 

10.Atingerea performanţelor în sport este determinată de: 

a)  calitatea procesului de antrenament 

b)  pregătirea centralizată 

      c)  refacerea organismului 

11.Obiectivul fundamental al perioadei competiţionale este: 

a)  câştigarea tuturor concursurilor 

b) valorificarea şi menţinerea formei sportive 

c) obţinerea de recorduri personale 

12. La baza formei sportive stă: 

a) importanţa concursului/competiţiei/întrecerii 

b) durata perioadei pregătitoare  

c) raportul dintre solicitare-oboseală-refacere 

13. Perioada pregătitoare se împarte în: 

a) etapa de pregătire specifică şi specială 

b) etapa perfecţionării combinaţiilor tactice şi teoretice 

c) etapa de pregătire generală şi specifică 

14. Lecţiile de pregătire integrală sunt specifice etapei: 

a) competiţionale  

b) de pregătire fizică specifică 

c) precompetiţionale 

15. Stagiul de pregătire urmăreşte: 

a) acomodarea la condiţiile concrete în care se va desfăşura concursul 

b) creşterea capacităţii generale de efort 

c) refacerea după o perioadă competiţională intensă 
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16. Altitudinea de cruţare, în cadrul antrenamentului la altitudine, este situată între: 

a) 600 m – 900 m 

b) 1000 m – 1300 m  

c) 1400 m – 1800 m 

17. Factorii care condiţionează capacităţile coordinative pot fi de natură: 

a) anatomică, fiziologică, psihologică  

b) biologică, motrică, psihică 

c) motrică, socială, fizică 

18. Microciclurile, în funcţie de locul pe care îl au în structura antrenamentului, se clasifică astfel: 

a) de antrenament, de apropiere, competiţionale, de refacere 

b) de antrenament, de apropiere, precompetiţional, competiţional 

c) de antrenament, de bază, competiţional şi de refacere 

19. După semnele convenţionale folosite, documentele se clasifică în: 

a) istorice, contemporane, tehnice 

b) manuscrise, dactilografiate  

c) scrise, grafice 

20. Planurile în care se desfăşoară cercetarea sportului de performanţă sunt de natură: 

a) biologică, socială, psihologică  

b) fizică, medicală, socială  

c) fiziologică, biologică, socială 

VIII. Subiectul II - 20 de puncte 

 Scrieţi pe foaie, informaţia corectă care completează spaţiile libere:  

a. Prima formă a planificării, numită … (1) …, necesită o elaborare amănunţită a obiectivelor de .… 

(2) … şi de … (3) … .  

b. Forma de pregătire centralizată, numită … (4) …, se organizează în locuri şi în condiţii special 

amenajate, sub supravegherea permanentă a antrenorului. 

c. Metoda prin care se realizează mărirea rezistenţei organismului la îmbolnăviri, numită … (5) …, 

este absolut necesară în cazul sportivilor, deoarece activitatea acestora se desfăşoară de multe ori în 

condiţii de mediu nefavorabile. 

d. Din punct de vedere pedagogic, … (6) … reprezintă unitatea didactică fundamentală a oricărui 

proces instructiv-educativ. 

e. Starea superioară de adaptare, numită … (7) …, este caracterizată de un complex de factori de 

natură … (8) … , de natură … (9) … şi de natură  … (10) … .  
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IX. Subiectul III - 20 de puncte 

1. Enumeraţi factorii de natură motrica care influenţează capacitătile coordinative.  5p 

2. Enumerati tipurile de lectii de baza, in functie de condiţiile în care se desfăşoară pregătirea. 3p 

3. Enumeraţi tipurile de microcicluri din antrenamentul sportiv. 4p 

4. Precizaţi tipurile de documente de planificare întâlnite în antrenamentul sportiv. 8p 

Subiectul IV – 30 PUNCTE 

  Elaboraţi un eseu de 1-2 pagini cu tema „Relaţia dintre antrenament şi competiţie în obţinerea 

performanţei sportive”. În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere: 

a) definirea antrenamentului sportiv;       1 punct 

b) descrierea a patru trăsături ale antrenamentului sportiv;               8 puncte 

c) descrierea a patru funcţii ale antrenamentului sportiv;               10 puncte 

d) definirea competiţiei sportive;         2 puncte 

e) prezentarea rolului competiţiei în pregătirea sportivă;     2 puncte 

f) specificarea relaţiei dintre antrenament şi competiţia sportivă.    4 puncte 

 

   Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), structura prezentării - 

introducere, cuprins, concluzii (1 punct) şi încadrarea eseului în limita minimă de spaţiu precizată    (1 

punct). 

 

 *Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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BAREM DE CORECTARE -XII 

 

SUBIECTUL I   - 20 Puncte 

1. b  6.c 11.b 16.c 

2.c  7.b 12.c 17.b 

3.b 8.c 13.c 18.a 

4.b 9.c 14.c 19.c 

5.c 10.a 15.a 20.a 

  

 

X. Subiectul II - 20 de puncte 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

(1) – plan anual; (2) – instruire; (3) – performanţă; (4) – cantonament; (5) – călire; (6) – lecţia; (7) – 

formă sportivă ; (8) – biologică; (9) – motrică; (10) – psihică. 
 

Subiectul III 20 PUNCTE 

 

1. Se acorda 2,5puncte pentru fiecare factor                               total       5P 

2. 1  punct pentru fiecare tip de lectie                                              total        3P 

3. 1 punct pentru fiecare tip  de microciclu din antrenamentul sportiv.     total     4P 

4. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare tip de docum(raspuns partial sau incomplet 1 punct). Total 8p 

 

Subiectul IV – 30 PUNCTE 

Punctaj acordat 

 

g) definirea antrenamentului sportiv;       1 punct 

h) descrierea a patru trăsături ale antrenamentului sportiv;               8 puncte 

i) descrierea a patru funcţii ale antrenamentului sportiv;               10 puncte 

j) definirea competiţiei sportive;         2 puncte 

k) prezentarea rolului competiţiei în pregătirea sportivă;     2 puncte 

l) specificarea relaţiei dintre antrenament şi competiţia sportivă.    4 puncte 
 

   Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), structura prezentării - 

introducere, cuprins, concluzii (1 punct) şi încadrarea eseului în limita minimă de spaţiu precizată    (1 

punct). 
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PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ 

CLASA A X-A 

 

                                                                     Profesor Ramona Popa 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

 

 

SUBIECTUL I      20   PUNCTE 

A. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-15), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare 

răspunsului corect.(15p)                                                    

1. Jocurile Olimpice antice erau organizate pe parcursul a: 

a. 2 zile 

b. 3 zile 

c. 4 zile 

d. 5 zile 

2. La Jocurile Olimpice antice aveau dreptul să participe: 

 a. sportivi consacrați 

 b. femei și bărbați liberi 

 c. bărbați greci considerați oameni liberi 

 d. sportivi profesioniști, specializați pe ramuri de sport 

3. Jocurile Olimpice moderne au debutat cu ediția: 

 a. Paris, 1869 

 b. Atena, 1896 

 c. Londra, 1908 

 d. Helsinki, 1952 

4. Unul dintre promotorii Jocurilor Olimpice moderne a fost: 

 a. Teodosiu al II-lea 

 b. Leonidas din Rodos 

 c. Atenianul Calipos 

 d. Evanghelie Zappa 

5. Componentele tehnicii sportive sunt: 

 a. elanul, bătaia, zborul și aterizarea 

 b. elementul tehnic, procedeul tehnic, stilul și mecanismul de bază 

 c. concepția tehnică, procedeul tehnic, amprenta personală 

 d. procedeul tehnic, acțiunile individuale, sistemul de joc și atacul 

6. Conținutul pregătirii teoretice reunește: 

 a. condiție fizică generală și specifică, indici morfologici și funcționali 

 b. pregătire integrală, ca proces de educare a voinței, motivației și creativității 
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 c. concepte, noțiuni, principii, reguli și indicații 

 d. organizare, autoconducere, autoevaluare și acțiuni de grup 

7. Antrenamentul se desfășoară pe baza următoarelor principii: 

  a. adaptării la solicitări progresive, compensării și supracompensării, ciclicității, individualizării și motivației 

  b. adaptării la solicitări progresive, efortului și pauzei, al proceselor psihice și al specializării pe post 

 c. adaptării la solicitări uniforme și continue, ciclicității, individualizării și motivației 

 d. ciclicității, individualizării, polivalenței antrenamentului și al programării eforturilor intense și maxime 

8. Tratamentul leziunilor traumatice de origine sportivă vizează: 

 a. repausul, aplicarea de comprese, controlul durerii și restaurarea capacității de lucru 

 b. ameliorarea durerii, realinierea oaselor, restaurarea capacității de lucru 

 c. ameliorarea durerii, restaurarea capacității de lucru, aplicarea de comprese reci 

 d. ameliorarea durerii, aplicarea de comprese și combaterea infecției 

9. Sălile de sport trebuie să respecte una dintre următoarele cerințe: 

 a. orientarea cu axa lungă pe direcția nord-sud 

 b. spațiul pentru public să aibă 4m lungime 

c. iluminatul să se facă numai natural 

d. podeaua să fie compactă, elastică și nealunecoasă. 

10. Glucidele îndeplinesc următoarele roluri în organism: 

 a. energetic și de detoxificare a ficatului 

 b. energetic și plastic 

 c. plastic și imunitar 

 d. de detoxificare a ficatului și biocatalitic 

11. Componentele tacticii sportive sunt: 

a. concepţia tactică, stilul şi mecanismul de bază 

b. acţiunile tactice, elementul şi procedeul tehnic, sistemul de joc 

c. concepţia tactică, planul tactic, acţiunile tactice şi sistemul de joc 

d. sistemul de atac, sistemul de apărare, schemele tactice individuale şi colective 

12. Pregătirea fizică presupune dezvoltarea: 

a. capacităţii de efort anaerobe alactacide şi lactacide, mixte şi aerobe 

b. calităţilor motrice de bază şi combinate 

c. indicilor morfologici, a capacităţii funcţionale şi a calităţilor motrice de bază şi specifice 

d. indicilor antropometrici şi a capacităţii de efort aerobe 
 

13. Individualizarea pregătirii, ca principiu al antrenamentului, se realizează în funcţie de: 

a. informaţiile privind reactivitatea sportivului la efort 

b. modalitatea de organizare a exersării 
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c. ramura de sport practicată 

d. perioada de pregătire 

14. Supracompensarea depinde de următorii factori: 

a. vârsta, sexul, ramura de sport practicată şi condițiile de antrenament 

b. particularităţile sportivului, gradul de antrenament, experienţa motrică şi starea de sănătate 

c. mijloacele de antrenament şi elementele structurale ale antrenamentului sportiv 

d. starea de sănătate, factorii de mediu natural şi social şi integrarea socială 

15. La sportivii de performanţă, multilateralitatea pregătirii vizează: 

a. dezvoltarea capacităţii specifice de efort şi a combinaţiilor de calităţi 

b. dezvoltarea capacităţii funcţionale, în funcţie de particularităţile ramurii de sport 

c. însuşirea unui număr cât mai mare de deprinderi şi priceperi motrice 

d. diversificarea formelor de antrenament specific şi a mijloacelor de pregătire. 

B. Scrieţi pe foaie, cifrele de la (1) la (5) şi informaţiile corecte care completează spaţiile libere:  

(5 puncte) 

Pregătirea ... (1) ..., reuneşte ... (2) ... cunoştinţelor ... (3) ...transmise de către ... (4) ... în vederea punerii în 

practică a unor noţiuni, principii, reguli, menite să ... (5) ... randamentul în antrenamente şi competiţii. 

 

SUBIECTUL II  20 puncte 

 Răspundeţi următoarelor cerinţe:            20 de puncte 

1. Specificaţi cinci cerinţe de care depinde reuşita exersării.     5 puncte 

2. Prezentaţi rolul lipidelor în organism.       5 puncte 

3. Menţionaţi cinci dintre cerinţele acordării primului ajutor în caz de înec.   5 puncte 

4. Enumeraţi cinci dintre cerinţele igienice pentru sălile de sport.    5 puncte 

 

SUBIECTUL III   20 PUNCTE 

       Pregătirea fizică reprezintă un sistem de măsuri, mijloace şi metode prin care se asigură 

dezvoltarea indicilor morfologici, a capacităţii funcţionale, a calităților motrice de bază și specifice 

diferitelor discipline sportive. 

a) Definiţi capacitatea de efort, în contextul pregătirii fizice.  2 puncte 

b) Descrieți cele trei tipuri de capacitate de efort.    12 puncte 

c) Prezentați cele două forme de pregătire fizică.    6 puncte 
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SUBIECTUL IV  30 PUNCTE 

Elaboraţi un eseu de 1-2 pagini, cu tema “Jocurile Olimpice antice”. În elaborarea eseului, veţi 

avea în vedere următoarele repere: 

a) prezentarea originii Jocurilor Olimpice antice    2 puncte 

b) descrierea Olimpiei - locul de desfăşurare a Jocurilor Olimpice antice 2 puncte 

c) prezentarea participanţilor la Jocurile Olimpice antice, menţionând condiţiile pe care trebuiau 

să le îndeplinească aceştia      8 puncte 

d) prezentarea celor cinci zile  ale Jocurilor Olimpice antice   10 puncte 

e) menţionarea elementelor care au condus la decadenţa Jocurilor Olimpice antice. 3 puncte 

 

Notă! Se punctează şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), structura 

prezentării - introducere, cuprins, concluzii (2 puncte) şi încadrarea eseului în limita minimă de 

spaţiu precizată (1 punct).  

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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BAREM  CORECTARE- X 

 

 
SUBIECTUL I  20  PUNCTE 

A. 1. d                           6. c                                11. c 

2. c                           7. a                                12. c 

3. b  8. b 13. a 

4. d  9. d 14. b 

5. b 10. a 15.d 

 

B. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

(1) – teoretică; (2) – ansamblul; (3)- de specialitate; (4) – antrenori; (5) – optimizeze. 

(5 x 1 punct = 5 puncte) 

 

SUBIECTUL II  20 PUNCTE 

 

A. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel: 

 

1. Se acordă câte 1 punct pentru specificarea corectă a oricăror cinci cerinţe. 

(5 x 1 punct = 5 puncte) 

2. Se acordă 5 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a rolului lipidelor în organism. Pentru răspuns parţial corect 

sau incomplet, se acordă 3 puncte. 

3. Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea corectă a oricăror cinci cerinţe. 

(5 x 1 punct = 5 puncte) 

4. Se acordă câte 1 punct pentru enumerarea corectă a oricăror cinci cerinţe. 

(5 x 1 punct = 5 puncte) 

 

SUBIECTUL III 20 PUNCTE 

 

a) Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct. 

b) Se acordă câte 4 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărui tip de capacitate de efort. Pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte. (3 x 4 puncte = 12 puncte) 

c) Se acordă câte 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei forme de pregătire fizică. Pentru răspuns parţial 

corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (2 x 3 puncte = 6 puncte) 

 

SUBIECTUL IV  30 PUNCTE 

Subiectul II - 30 de puncte 

A. Se acordă 2 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a originii Jocurilor Olimpice antice. Pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct. 

B. Se acordă 2 puncte pentru descrierea corectă şi completă a Olimpiei. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se 

acordă 1 punct. 

C. Se acordă 8 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a participanţilor la Jocurile Olimpice antice. Pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet, se acordă 4 puncte. 

D. Se acordă câte 2 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei zile de concurs. Pentru răspuns parţial corect 

sau incomplet, se acordă câte 1 punct.  (5 x 2 puncte = 10 puncte) 

E. Se acordă 3 puncte pentru prezentarea corectă şi completă a elementelor care au condus la decadenţa Jocurilor Olimpice 

antice. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct. 

 

Se acordă 2 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 

Se acordă 2 puncte pentru structura prezentării - introducere, cuprins, concluzii. 

Se acordă 1 punct pentru încadrarea eseului în limita minimă de spaţiu precizată. 
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Fișă de evaluare inițială DEC (desen) 

-grupa mare- 

                                                                                                                     

                                                                  Ed.Dincu Monica, G.p.p. Cozia                                                                                           

Rm. Vâlcea 

 

 

1.Colorează florile din vază cu culori calde. (3 puncte)  

2.Decorează vaza, folosind cel putin 3 tipuri de linii. (3 puncte) 

3.Colorează șiragul de mărgele, alternând două culori preferate. (4 puncte) 

4.Desenează în tablou propriul tău chip. (2 puncte) 
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Fişă de evaluare iniţială DLC (limbă și comunicare) 

-grupa mare- 

 

Ed. Dincu Monica, G.p.p Cozia 

 

 1.Numește elementele din imagine. (1 punct/imagine)     

2.Formulează propoziții cu fiecare cuvânt. (1 punct/propoziție) 

3.Spune cu ce sunet începe fiecare cuvânt ce denumește fiecare imagine. (1 punct/sunet) 

3.Desparte în silabe fiecare cuvânt ce denumește fiecare imagine.(1punct/cuvânt) 

4.Alcătuiește o scurtă povestire cu imaginile de mai  jos. (3 puncte)  
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Probă de evaluare finală  

 

Prof. înv. primar: Siminescu Petronela 

 Școala Primară Horga, com Epureni, jud. Vaslui 

 

 

Aria curriculară LIMBĂ ŞI COMUNICARE – Limba română 

1.  Citeşte cu atenţie textul următor: 

Peripeţiile lui Ţuchi 

 Angelica a ieşit de dimineaţă în grădină. Ea culegea ghiocei gingaşi pentru mama ei .  

 Deodată, lângă portiţă, a văzut un coşuleţ. În coşuleţ stătea un pisoi mic şi drăgălaş. 

– Ce faci aici singur, singurel şi atât de prichindel ? a întrebat fetiţa. Vai, tremuri de frig ! 

Mergi cu mine să te îmbrac ? Am un costum frumos pentru tine !  

Angelica îmbrăcă pisoiul în salopetă cenuşie şi jachetă cu carouri. Apoi spuse veselă: 

– Acum să facem cunoştinţă ! Pe mine mă cheamă Angelica. Ţie îţi voi spune …Ţuchi.  

Angelica îi spune lui Ţuchi : 

– Eu îi duc mamei buchetul de ghiocei. Tu să stai cuminte pe scăunel. Voi veni repede.  

Au trecut cinci minute. Ţuchi se plictiseşte. El zice cu glas plângăcios: 

 – Am ghinion. Nici un ghem de lână nu e aici. Ce să fac ? Voi căuta un prieten de joacă. 

2.  Răspunde corect la următoarele întrebări: 

a) Ce culegea Angelica?  

 

b) Ce a găsit în coşuleţ ? 

 

c) Ce nume îi pune pisoiului ? 

 

d) Cu ce îl îmbracă ? 

 

e) Ce face Ţuchi ? 

 

3.  Selectează cuvintele care conţin grupurile de litere şi scrie- le în coloane: 
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 ce    ci       ge, gi   che, chi         ghe, ghi 

____________      ____________      ____________     ___________      ____________ 

____________      ____________      ____________     ___________      ____________ 

____________      ____________      ____________     ___________      ____________ 

____________      ____________      ____________     ___________      ____________ 

____________      ____________      ____________     ___________      ____________ 

 

4. Tăiaţi forma greşită: 

giam – geam                ger – gier                        ciară – ceară                         gheaţă – ghiaţă 

ciapă – ceapă           ghete – ghiete                 cheamă – chiamă                 ceocănitoare – ciocănitoare 

mingie – minge       ghiuvetă – chiuvetă           aer – aier                      unghe – unghie  

 

5.  Completează cuvintele de mai jos cu grupul de litere potrivit : ce , ci , che sau chi : 

re___ ,  ure___ ,  ___ne ,  a___la ,  ro___e ,  ve___nă ,  în___pe ,  pa___ ,  în___iată ,  ___piu ,  ___neva 

,  ra___tă ,  des___de ,  ___tară ,  Vasila___ ,  tă___re ,  înve___tă . 

 

 6.  Completează cuvintele de mai jos cu grupul de litere potrivit : ge , gi , ghe sau ghi : 

în___ţată ,  a___ră ,  ___ocel ,  min___ ,  An___lina ,  ajun___ ,  în___te ,  ne___nă ,  măr___le ,  

în___suit ,  re___ ,  de___te ,  ___rafă ,  Gheor___ţă ,  ___me ,  in___ner . 

 

 

7. Găseşte forma potrivită a cuvintelor din paranteză. Scrie apoi enunţurile corecte: 

Celina (spargem) vaza.                                          

(Ghiocel) scot capetele de sub zăpadă. 

Geamul se sparge în zeci de (ciob).                       

Chira i-a făcut păpuşii multe (rochie). 

Luiza (culeg) ciuperci din pădure.                         

Ionel işi  (fac) temele mereu. 

Ramurile (cireş) au înflorit.                               

Pentru a salva pădurea, noi (strâng) 

maculatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Completează propoziţia cu cuvântul potrivit din dreapta paginii : 
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Chiriac oferă mamei …………………..de flori .   schi 

Achim a plecat pe pârtia de ……………..  .    chibriturile 

Anghel a primit în dar o pereche de ……………. .   ghiocelul 

………………. gingaş vesteşte primăvara .    un buchet 

Pe Gigel îl dor ……………… .     ghete 

Eugen a aprins focul cu …………………… .   urechile 

  

10. Pune corect semnele de punctuaţie: 

Mama îl întreabă pe Gigel (  ) 

(  ) De ce plângi (  ) Gigel (  ) 

(  ) Vai (  ) Am văzut un căţeluş rănit (  )  

(  ) Unde era (  ) 

(  ) În colţul străzii (  ) Scheuna atât de jalnic (  ) 

(  ) Adu căţeluşul în casă (  ) 

(  ) Mulţumesc (  ) mămico (  ) 

 

11. Alcătuieşte un mic text care să conţină cuvintele: recreaţie, mingea, clopoţelul, băieţii, se joacă, 

bucuroşi, curte, fetele. 
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Fișă de muncă independentă 

Geografie - clasa aIV-a 

Elemente de geografie a orizontului local și apropiat 

                                                                           prof. înv. primar  Gornic Mirela 

                                                                            Liceul Național de Informatică Arad 

 

 

1. Spațiul, din jurul tău, în care îți desfășori activitatea zilnică reprezintă: 

a) -linia orizontului                

b) -orizontul apropiat 

c) -orizontul local 

    

 

 

 

 

2. Planul este un desen care reprezintă porțiuni din orizontul apropiat redate într-o formă: 

a) -mărită și convențională 

b) -micșorată și convențională  

c) -micșorată 

 
 

3. Punctele cardinale sunt punctele principale de orientare. Acestea sunt: 

a) -nord, sud și est 

b) -răsărit și apus                                              

c) -răsărit, apus, miazănoapte și miazăzi 

                     
4. Semnele convenționale folosite pe hartă sunt notate în: 

a) -scara hărții 

b) -legenda hărții 

c) -titlul hărții 
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5. Munții sunt reprezentați,pe hartă, prin culoarea: 

a) -galben 

b) -maro 

c) -verde 

 

 

6. Ridicăturile și adânciturile care se găsesc la suprafața pământului formează: 

a) -relieful 

b) -hidrografia 

c) -flora 

7. Pământul se rotește în jurul Soarelui. O rotație completă se produce : 

a) - într-o lună 

b) - într-un an 

c) - într-o zi 

                                     
8. Din 4 în 4 ani, anul este bisect. Anul bisect are 366 de zile pentru că, luna februarie are: 

a) - 29 de zile 

b) - 30 de zile 

c) - 28 de zile 

9. Râul care trece prin  orașul București este : 

a) - Dâmbovița 

b) - Bega 

c) - Mureș 

10. Teritoriul în care trăiesc oameni care vorbesc aceeași limbă, au aceleași obiceiuri și 

respectă aceleași legi, se numește: 

a) -localitate 

b) -oraș 

c) - țară 

 

 

 

 

 

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1490  
 

Răspunsuri corecte: 

 

Întrebarea Răspunsul corect 

    1     b 

    2     c 

    3     c 

    4     b 

    5     b 

    6     a 

    7     b 

    8     a 

    9     a 

   10     c 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ 

 

„METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR (METODA FIGURATIVĂ)” 

 

(PROBĂ SCRISĂ) 

                                                                              prof. înv. primar  Gornic Mirela 

                                                                               Liceul Național de Informatică Arad 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 

ITEMI DE EVALUARE 

 

O.1: să rezolve o problemă în care se cunosc  

        suma şi diferenţa a două numere; 

 

I.1: Suma a două numere este 225, iar diferenţa lor este 15. 

Să se afle cele două numere. 

 

O.2: să rezolve o problemă în care se cunosc  

        suma şi raportul a două numere; 

 

I.2:  Într-o şcoală sunt 356 elevi (băieţi şi fete). Numărul 

fetelor este de 3 ori mai mare decât al băieţilor. Câte fete şi 

câţi băieţi sunt în acea şcoală? 

 

O.3: să rezolve o problemă în care se cunosc  

        diferenţa şi raportul a două numere; 

 

I.3: Un număr este de 5 ori mai mare decît altul . Diferenţa 

dintre ele este de 328. Să se afle numerele. 

 

O.4: să rezolve o problemă în care se cunosc  

        suma şi rapoartele a trei numere. 

 

I.4: Tata şi mama au împreună 70 ani .Andrei este de 4 ori 

mai mic decât mama şi de 5 ori mai mic decât tatăl. Să se 

afle vârstele celor trei. 

 

 

DESCRIPTORI  DE PERFORMANŢĂ 

 

SUFICIENT BINE FOARTE BINE 

• Realizează numai graficul 

problemei. 

 

• Realizează numai graficul 

problemei. 

• Rezolvă prima jumătate a 

problemei (află un număr 

necunoscut). 

 

• Realizează graficul 

problemei; 

• Rezolvă problemă, scriind 

şi planul de întrebări 

corespunzător. 

 

• Realizează numai graficul 

problemei. 

 

• Realizează numai graficul 

problemei. 

• Rezolvă prima jumătate a 

problemei (află un număr 

necunoscut). 

 

• Realizează graficul 

problemei; 

• Rezolvă problemă, scriind 

şi planul de întrebări 

corespunzător. 

 

• Realizează numai graficul 

problemei. 

 

• Realizează numai graficul 

problemei. 

• Rezolvă prima jumătate a 

problemei (află un număr 

necunoscut). 

• Realizează graficul 

problemei; 

• Rezolvă problemă, scriind 

şi planul de întrebări 

corespunzător. 

 

• Realizează graficul 

problemei. 

• Realizează graficul 

problemei. 

• Realizează graficul 

problemei; 
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• Rezolvă prima treime a 

problemei (află un număr 

necunoscut). 

• Rezolvă primele două 

treimi ale problemei (află două 

numere necunoscute). 

• Rezolvă problemă, scriind 

şi planul de întrebări 

corespunzător. 

 

XI. TEST DE EVALUARE LA MATEMATICA 

 

1. Suma a două numere este 225, iar diferenţa lor este 15. Să se afle cele două numere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Într-o şcoală sunt 356 elevi (băieţi şi fete). Numărul fetelor este de 3 ori mai mare decât al 

băieţilor. Câte fete şi câţi băieţi sunt în acea şcoală? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un număr este de 5 ori mai mare decît altul . Diferenţa dintre ele este de 328. Să se afle 

numerele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tata şi mama au împreună 70 ani .Andrei este de 4 ori mai mic decât mama şi de 5 ori mai 

mic decât tatăl. Să se afle vârstele celor trei. 
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FIŞE DE LUCRU 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE- NIVEL I ŞI II 

Prof. înv. Preşcolar. Popa Adriana-Ioana 

Şc. Gim. Nr.1 Lăzăreni- structura G.P.N Nr.4 Cărăndeni, Judeţul Bihor 

NIVEL I 

1. Pune o bulina verde sub alimentele pe care le consideri sănătoase pentru organismul nostru. 

            
 

 

2. Care dintre următorii copii au pe masă mâncarea cea mai sănătoasă? Încercuieşte numărul 

corespunzător. 

 

                 
            

             1                                     2                                         3                                       4 

 

3. Colorează imaginile în care copiii au un stil de viaţă sănătos. 

 

 

  
 

4. Taie cu o linie roşie imaginile în care sănătatea dinţilor este în pericol.        
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5. Alimentaţia este foarte importantă pentru a avea un corp sănătos, colorează cu verde săgeata 

care indică o alimentaţie sănătoasă, şi cu roşu săgeata care indică o alimentaţie nesănătoasă. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

NIVEL II 

1. Desenează un pătrat verde sub alimentele pe care le consideri dăunătoare pentru organismul 

nostru. 
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2. Încercuieşte imaginile în care recunoşti obiecte de igienă personal. 

                                                                          

 

3. Cine are grijă de sănătatea noastră? Colorează imaginile potrivite. 

                  

4. Colorează cu albastru bulina de sub imaginile care reprezintă activităţi benefice pentru a avea 

un corp sănătos.  

            

 

5. Băieţelul a mâncat prea multă ciocolată, iar acum are o carie. Ajută-l să ajungă repede la  

medicul dentist. 
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TEST SUMATIV 

Educație tehnologică clasa a V-a 

Alimente și produse alimentare 

Profesor Moț Aurica 

Școala Gimnazială Sântana 

I.  Încercuiți litera din fața răspunsului considerat corect: (2 puncte) 

1. Făina de grâu se obține din : 

a) grâu ,                    b) orz,               c) porumb 

2. Morcovul este un aliment de origine: 

a) Animală ,             b)  minerală,      c) vegetală 

3. Carnea de pasăre se obține de la : 

a) Pește,                    b)  pui,                c)  porc 

4. Cel mai folosit ulei este cel de: 

a)  floarea soarelui,   b)  măslin,           c)  rapiță  

II. Scrie litera A(adevărat) pentru enunțurile apreciate ca adevărate sau F(fals) pentru cele 

considerate false: (2 puncte) 

1. Lipidele , glucidele și proteinele dau valoarea nutritivă a unui aliment. 

2. Caisele sunt fructe semințoase. 

3. Oul este un aliment complet și complex 

4. Salata este verde pentru că nu conține clorofilă.  

III. Completează spațiile libere: (2 puncte) 

1. Smântâna se extrage din.......... 

2. De la salată consumăm............. 

3. Zmeura face parte din categoria fructelor............. 

IV. Alcătuiește trei tipuri de mic dejun preferat de familia ta . (2 puncte) 

 

2 puncte din oficiu 

Timp de lucru 30 minute. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Clasa a VI-a C 

ADVERBUL 

                                                          Prof. Banu Gabriela 

 Școala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu” 

Se dă textul: 

     Am mâncat și acum merg la Miruna. Vreau să lucrăm împreună la proiectul nostru pentru română. 

Cel cu istoria scrisului, ți-am spus aseară.  Stăm afară, pe terasă la ea, și lucrăm liniștit. Sper să nu ne 

rătăcim departe, prin Mesopotamia sau Sumer. 

   Se cere:  

1.Identifică adverbele din textul de mai sus și grupează-le în funcție de felul lor: loc, timp, mod. 

2.Notează, din text, un adverb care conține un diftong și unul care conține vocale în hiat. 

3. Găsește câte un antonim pentru adverbele:  

  •niciodată≠………………….. 

  •pretutindeni≠……………… 

4.Precizează  ce fel de adverbe sunt cuvintele subliniate. 

 a) Fiindcă nu fusese demult pe la târg, o luă într-acolo. 

b )S-a încălzit grozav. 

c) Curând zări o grădină cu flori. 

5.Alcătuiește enunțuri în care cuvintele ” zglobiu” și ”ușor” să fie, pe rând, adverbe și adjective. 

6.Construiește enunțuri în care adverbul ”aproape ” să fie la toate gradele de comparație. 

7.Alcătuiește enunțuri în care adverbul  ”atunci” să fie complement circumstanțial de timp și atribut 

adverbial. 

8.Precizează funcția sintactică pentru adverbele subliniate: 

a) Se aude muzică alături.     e)  Bătrânul se ridică anevoie. 
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b)Ai mers la bunici astă-vară.     f) Anul trecut, abia am reușit  să mă acomodez. 

c)Așa mă convinge mama.          g) Cândva, credeam că există zâne.  

d)Bunica se plimbă agale.            h) Iarba crește pretutindeni. 

9. Analizează adverbele din textul de mai jos precizând felul  și funcția sintactică. 

       Atunci s-a auzit brusc un tunet și, deși s-a produs departe, îndată a început ploaia și s-a udat totul 

împrejur. Cădeau pretutindeni stropi mari, uleioși și grei care, firește, ne-au udat complet. Târziu, când 

deja venise noaptea, deasupra cerul s-a înseninat și au apărut  stelele. Mâine va fi soare aici. Așa vom 

putea pleca în excursie. 

10. Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele subliniate: 

Dimineața îmi servesc ceaiul.   

Dimineața este călduroasă. 

Mama a strâns masa.  

Ioana își leagă strâns șiretul. 

Pasărea cântă frumos.  

Matei este un băiat frumos. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Modulul: CONTABILITATE GENERALĂ 

Clasa a X-a 

OPREA GABRIELA 

 

Numele și prenumele elevului:             Data susţinerii testului: 

 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte. 

• Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I                                                                                                    (50 de puncte) 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:                                                             25 puncte 

1.Activele imobilizate au următoarele caracteristici: 

a.sunt bunuri şi valori economice de folosinţă îndelungată, îşi păstrează forma şi destinaţia, participă 

la mai multe cicluri de producţie, nu se consumă la prima utilizare; 

b.sunt bunuri şi valori economice de folosinţă îndelungată, îşi păstrează forma şi destinaţia, se consumă 

la prima utilizare, participă la un singur circuit economic; 

c.îşi păstrează forma şi destinaţia, se consumă la prima utilizare, participă la un singur circuit 

economic, sunt destinate vânzării; 

d.se consumă la prima utilizare, se utilizează pe o perioadă mai mică de un an, participă la un singur 

circuit economic, sunt destinate vânzării. 

2. Primele de capital au următoarea componenţă: 

a. prime de emisiune şi de aport în natură, prime de fuziune, prime de aport, prime de conversie; 

b. prime de aport în natură, prime de fuziune, provizioane, prime de conversie; 

c. prime de emisiune şi de aport în natură, prime de fuziune, subvenţii pentru investiţii, prime de 

aport; 

d. subvenţii pentru investiţii, prime de fuziune, datorii, prime de conversie. 

3.Rezervele legale se constituie din: 

a. capitalul social; 

b.profitul brut; 

c. profitul impozabil; 

d.profitul net. 

4.Datoriile curente sunt: 

a.datorii pe termen lung; 

b.provizioane; 

c.datorii pe termen scurt; 

d.datorii pentru majorarea capitalului social. 

5. Documentele de sinteză şi raportare contabilă sunt :  

a.balanţa de verificare, bilanţul, contul de profit şi pierdere, note explicative; 

b.bilanţul, contul de profit şi pierdere, note explicative, registru inventar; 

c.balanţa de verificare, bilanţul, contul de profit şi pierdere, registru jurnal; 

d.contul de profit şi pierdere, note explicative, bilanţul, cartea mare. 

B. Citeste următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi litera F dacă le 

consideri false.                                                                                       25 puncte 

__1.Contabilitatea reprezintă ansamblul operaţiunilor de înregistrare a existenţei şi mişcării 

elementelor patrimoniale ale unei întreprinderi, pe baza regulilor şi normelor speciale.  

__2. Performanţa activităţii entităţii în cursul exerciţiului financiar, este dată de diferenţa dintre 

cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului şi veniturile realizate în acelaşi interval de timp. 
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__3.Activul patrimonial cuprinde bunurile economice sau mijloacele de care dispune entitatea. 

__4.Pasivul patrimonial arată sursa  de finanţare a activului, şi anume datorii faţă de acţionari şi asociaţi 

(datorii interne) sau faţă de terţii externi (datorii externe). 

 __5.Documentele sunt acte scrise, întocmite pentru operaţiile economice sau financiare la locul şi în 

momentul efectuării lor, cu scopul de a dovedi existenţa acestor operaţii, precum şi pentru evenimente 

izvorate din necesităţi organizatorice şi administrative ale entităţii economice. 

PARTEA a II-a                                                                                            (40 de puncte) 

1. Ştiind că valoarea capitalului social al unui S.R.L. este de 2.000 lei, iar numărul de părţi sociale 

este de 400 se cere valoarea nominală a unei părţi sociale. 

2.  La sfârşitul exerciţiului, o societate comercială a înregistrat venituri de 20.000 lei şi cheltuieli de 

12.000 lei. Se cere să se stabilească rezultatul exerciţiului. 

3. O societate  are înregistrată următoarea situație patrimonială:  

a. Terenuri – 70.000 lei 

b. Brevete – 32.000 

c. Construcţii – 160.000 lei 

d. Actiuni detinute la entitatile afiliate  –24.000 

e. Utilaje – 80.000 lei 

f. Rezerve statutare – 2.000 

g. Mijloace de transport – 130.000lei 

Se cere valoarea imobilizărilor corporale. 

4.O societate  are înregistrată următoarea situație patrimonială: 

a. Materii prime – 8.000 lei 

b. Capital social – 200 

c. Fond comercial – 1200 

d. Combustibil – 3.000 lei 

e. Produse – 5.000 lei 

f. Prime de capital – 4000 

g. Mărfuri – 10.000 lei. 

Se cere să se stabilească valoarea totală a activelor circulante. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Modulul: CONTABILITATE GENERALA 

Clasa a X-a 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat la 10. 

 

PARTEA I                                                                                                    (50 de puncte) 

A. 25 puncte 

1- a, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - a 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

B. 25 puncte 

1- A, 2 - A ,3 - A ,4 - A ,5 - A 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

PARTEA a II-a                                                                                            (40 de puncte) 

1. V.N.  =  C.S.  =  2.000  =  5 lei 

                     Nacţ           400 

2. R  =  V  -  CH  =  20.000  -  12.000  =  8.000  lei 

3. Total imobilizări corporale  =  terenuri  +  construcţii  +  utilaje  +  mijloace de transport  =  

70.000  +  160.000  +  80.000  +  130.000  =  440.000  lei 

4. Valoarea activelor circulante  =   8.000  +  3.000  +  5.000  +  10.000  =  26.000 lei 

Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare  răspuns corect. 
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Fișă de lucru 

Profesor: Negruțiu Corina  

 Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

1. Arătați că numărul (1 + √3)
2

+ (1 − √3)
2

∈ 𝑁. 

2. Se consideră mulțimile: A={𝑥 ∈ 𝑅 ∕ |2𝑥 − 3| ≤ 7} și B=[3,6]. 

Calculați AUB;A∩B; A∕B; B⁄A.  

Câte  numere întregi are AUB? 

3. Să se demonstreze că pentru orice 𝑛 ∈ 𝑁∗ are loc egalitatea: 

1 + 4 + 7 + ⋯ + (3𝑛 − 2) =
𝑛(3𝑛 − 1)

2
 

4. Se consideră progresia aritmetică (𝑎𝑛)𝑛≥1, în care 𝑎3=5 și 𝑎6=11. Să se calculeze 𝑎9 și 𝑆100. 

5. Fie progresia geometrică (𝑏𝑛)𝑛≥1, în care 𝑏1=2 și 𝑏2=4. Să se calculeze 𝑏5 și 𝑆50. 

6. Să se rezolve ecuația: 

1+5+9+…+x=153 în 𝑁∗. 

7. Determinați valorile reale ale lui  𝑥 pentru care numerele 𝑥 − 1; 𝑥 + 2și 𝑥2 − 1, în această 

ordine, sunt în progresie aritmetică. 

8. Se consideră mulțimile: A={𝑥 ∈ 𝑅 ∕ |3𝑥 − 4| ≤ 2} și B=[-
2

3
, 1). 

Calculați AUB;A∩B; A∕B; B⁄A.  

9. Determinați numărul real nenul  𝑥 pentru care numerele 𝑥 − 1, 𝑥 și 2x, în această ordine, sunt 

în progresie geometrică. 

10. Se consideră o  progresie aritmetică (𝑎𝑛)𝑛≥1 pentru care 𝑎4 = 11 și 𝑎2 + 𝑎5 = 19. Calculați 

𝑎6. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Prof. Rodica Colț 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Brăila 

 

 

       UNITĂŢI DE MĂSURAT          

TIMPUL 

                    

                                                                                                                  

1.Completaţi: 

▪ Prima zi a săptămânii se numeşte................................., 

 ultima se numeşte....................................., iar a treia zi se numeşte.................................  . 

▪ A doua zi a săptămânii este ..............................., iar 

 penultima este ............................................  . 

▪ Osăptămână are.........................zile. 

▪ Anul are ..........................luni. 

▪ Lunile anului sunt :................................................................. 

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

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

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

 2. Calculaţi: 

▪ 1 an şi 5 luni =.........luni 

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

▪ 3 ani = ..........luni. 

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

▪ 12 luni =.......... ani                                                      

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

▪ 1 an şi 12 luni = ............luni 

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

▪ ......ore + 10ore = 1 zi 

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

▪ 1 săptămână +14 zile =............zile 

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

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sodan.go.ro/Poze/Ceasuri/Perete/ceas%2520perete%252002.jpg&imgrefurl=http://www.sodan.go.ro/prod01.htm&h=256&w=272&sz=22&hl=ro&start=1&tbnid=jgBU4bivtK7V4M:&tbnh=106&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dceas%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/url?q=http://www.poem.ro/uploaded/images/cat15_prod04.max.jpg&usg=AFrqEzdZteoaOpkyI6xzBg7vJwut5eH6dQ
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▪ 1 săptămână – 6 zile = ............zile 

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

 3. Carmen şi-a petrecut la bunici o săptămână şi 3 zile, iar Mădălina a stat la ţară 14 

zile. Care dintre fetiţe a stat mai mult la bunici şi cu cât? 

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

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

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

                                                         R :............................................. 
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Fișă de lucru 

Prof. Gafița Roxana-Maria 

G.P.P. nr. 1, LUGOJ 

Aceşti itemi sunt concepuţi pentru grupa mijlocie. 

1) Priveşte cu mare atenţia imaginile de mai jos.  Aşează-le în ordine unind imaginea cu cifra 

corespunzătoare (unu pentru prima imagine, doi pentru a doua şi trei pentru a treia imagine.       

             

 

 

 

 

2) Aranjează textul:   

la noi Păsările se întorc călătoare în ţară pentru că este cald. în anotimpul  

primăverii. venirea la bucurie de sentiment un au Copiii 

Descrie: 

3) În anotimpul primăvara vremea este … şi …. .   

 

 4) Priveşte imaginea cu atenţie şi spune o propoziţie despre ce vezi în imagine.  

  3   1   2 
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              5) Ascultă propoziţia : Fata priveşte florile. 

Dacă este o întrebare colorează cercul, iar dacă nu este întrebare colorează pătratul.   

 

 

 

6) Colorează  tot atâtea cercuri câte cuvinte au propoziţiile:  

 Cocoşul moşului.     

 

 Fata babei este rea.    

 

 Punguţa cu bani.  

 

 
7) Incercuieşte acele personaje pe care NU  le-ai întâlnit în povestea „Punguţa cu doi bani”.   



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1508  
 

                       

 

8) Raspunde-ţi cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarea propoziţie:   

Primăvara ursul intră în bârlogul său ca să hiberneze.      A / F 

 

 

9) Continuă elementele grafice!   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10) Compară anotimpul primăvara cu anotimpul iarna după imaginile de mai jos:  



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1509  
 

                   

 

11) Desparte cuvintele în silabe.   

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

  
 

  

         12) Argumentează de ce ,,Copiii iubesc primăvara!” în câteva propoziţii.  
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FIŞĂ DE LUCRU 

Numărul şi cifra 4 

 

 

Prof. Lelescu Monica 

G.P.P. nr.1, LUGOJ 

 

1. Formează mulţimi după formă şi uneşte mulţimea cu cifra corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Colorează tot atâtea pătrate cât îţi arată cifra. 

          

          

          

          

          

2 1 4 3 2 4 3 2 1 3 

 

3.   Colorează prima pâine cu maro, a treia cu portocaliu şi ultima cu galben. 

 

 
 

 

 

 

 

  1            4              2               3 
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SUBIECTE PROPUSE LA OLIMPIADA-ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII” 

Profesor Discipline Tehnice Anton Raluca Elena  

Colegiul De Industrie Alimentară ,,Elena Doamna” Galați 

 

Probă scrisă 

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului 

Domeniul/Calificarea: Industrie alimentară- Tehnician în industria alimentare 

Clasa: a XI-a 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul I.                    TOTAL: 20 puncte 

 

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:             (5p) 

1. Zahărul invertit se obţine din zaharoză prin: 

     a. reacţie de hidroliză; 

     b. reacţie de condensare a monoglucidelor; 

     c. reacţie de oxidare; 

     d. reacţie de esterificare; 

2. Prin reacția de oxidare slabă  a galactozei se obține: 

     a. acid galacturonic; 

     b. acid galactozaharic; 

     c. dulcita; 

     d. acid galactonic; 

3. Valoarea optimă a umidităţii cerealelor este: 

     a. 13% 

     b. 14% 

     c. 15% 

     d. 16% 

4. Puterea făinii depinde de: 

     a. conţinutul în amidon  

     b. cantitatea de zaharuri fermentescibile  

     c. cantitatea şi conţinutul de gluten  

     d. conţinutul în săruri minerale 

5. Restul solid care rămâne după operaţia de presare se numeşte:                                  
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     a. must ravac; 

     b. tescovină; 

     c. reziduu; 

     d. boştină. 

 

 

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos litera A, dacă apreciaţi 

că răspunsul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals. 

                     (10p) 

Pentru un enunţ considerat fals, reformulaţi astfel încât acesta să devină adevărat.    

a.  Prin reducerea fructozei se obține sorbita, ca și în cazul galactozei. 

b. Sfârşitul zaharificării amidonului se controlează cu soluţie de iod. 

c. Grânele superioare se macină numai în amestec cu grânele slabe. 

d. Umplerea golurilor se face cu un vin mai vechi decât cel din vasele de depozitare.      

 

I.3. În coloana A sunt enumerate utilaje, iar în colana B operațiile efectuate de acestea. Scrieți 

pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A și literele corespunzătoare din coloana 

B:                                                                                     (5p) 

 

A – Utilaje  B – Operații  

1.  trior cilindric a. măcinarea cerealelor 

2.  separator electromagnetic b. cernerea făinii 

3.  valț c. precurățirea cerealelor 

4.  sita plană d. seraparea impurităților feroase 

5.  tararul aspirator e.  separarea corpurilor străine după formă și 

lungime 

 

 

Subiectul II.                               TOTAL: 30 puncte 

II.1. Notează pentru cifrele din spaţiile punctate cuvintele lipsă, astfel încât să obții propoziții 

adevărate.  

 (10p) 

1. Amiloza se găsește în ..........(a)..............granulei de amidon. 
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2. Lotizarea cerealelor este procesul de ...............(b)................. separată și se face pe baza  indicilor 

....................(c)................... sau tehnologici a căror variație pot influența procesul de prelucrare sau 

.............(d)...............  produsului. 

3. Cupajarea musturilor înseamnă amestecarea unor partide mari  de must cu concentraţie diferită în 

...........(e)...............  pentru obţinerea în final a unui vin armonios constituit. 

 

II.2. În figura de mai jos este utilajul zdrobitor – dezciorchinător.                        (14p)                                                                                                               

      

  

 

 

 

Se cere:  

a. identificați reperele 1, 2, 3, 6 

b. precizati rolul reperului 4 

c. explicați scopul operației de 

zdrobire-desciorchinare. 

d. precizați substanța ce se adaugă 

pe struguri pentru protecție 

împotriva oxidării; 

 

II.3 Precizati șase proprietăți fizice ale ozelor.                                                            (6p)   

       

Subiectul III.         TOTAL: 40 puncte 

III.1. (20p) Să se alcătuiască o povară sau partidă de 1000 t cu 21% gluten umed din lotul I cu 18% 

gluten umed  şi masa hectolitrică  de 80 kg/hl şi lotul II cu 26% gluten umed  şi masa hectolitrică de 

75 kg/hl. Se cere: 

a. cantităţile de grâu din lotul I și lotul II  

b. masa hectolitrică  a poverii. 

 

 

III.2. (20p) Întocmiți un eseu cu tema "Fermentația alcoolică a mustului de struguri", după 

următorul plan: 

     a. Definiți fermentația alcoolică. 
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     b. Precizați factorii fizici care influențează fermentația alcoolică a mustului de struguri. 

     c. Descrieți fazele fermentației alcoolice la obținerea vinului. 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

Profil: Resurse naturale si protectia mediului  

Domeniul/Calificarea: Industria alimentara/Tehnician în industria alimentară  

Clasa: a XI-a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I.                                                                           TOTAL: 20 puncte 

I.1. (5p)                                                                                                        

           1- a, 2- d, 3 - b , 4 - c , 5 – b;  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p, pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0p.  

    

(5×1=5p) 

I.2. (10p) 

          a - F, b - A, c - A, d – F;       

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(4×2=8p) 

a. reformulat 

Prin reducerea fructozei se obține sorbita, ca și în cazul glucozei. 

b. reformulat 

Umplerea golurilor se face cu același sortiment de vin cu cel din vasele de depozitare. Pentru oricare 

variantă transformată în răspuns adevărat se acordă 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 

0p. 

I.3. (5p) 

           1 – e, 2 – d, 3 – a,  4 – b, 5 – c 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(5×1=5p) 

 

 

 

Subiectul II.                                  TOTAL: 30 puncte 
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II.1 (10p)           

 1.  a.  interiorul;  

 2.  b. amestecare;  

 3.  c. calitativi;  

 4.  d. depozitare; 

5.  e. zaharuri.                  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 (5×2=10p) 

II.2. (14p) 

a. (4p)               

 1 – buncăr de alimentare; 2 - valţuri de zdrobire; 3 – cilindru perforat rotativ; 6 – șurub melcat.  

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 (4×1=4p)   

b. (4p)             

 reperul 4 - Axul prevăzut cu palete dispuse elicoidal are rolul de a desface boabele de pe ciorchini, 

proiectându-le spre pereții cilindrului perforat. 

Pentru răspuns corect  se acordă 4p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

c.(4p) 

    Scopul operației de zdrobire-desciorchinare este de a separa mustul de struguri pentru ca acesta să 

vină în contact cu drojdiile care produc fermentația alcoolică. 

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă câte 4p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

d. (2p) 

    Substanța ce se adaugă pe struguri pentru protecție împotriva oxidării este SO2. 

Pentru răspuns corect  se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

 II.3 (6p) 

         Ozele sunt substanțe solide, dulci, incolore, care cristalizează în soluții lipsite de impurități. Sunt 

solubile în apă, mai puțin solubile în alcool etilic, insolubile în eter, cloroform. 

Pentru răspuns corect se acordă câte 6p, pentru răspuns parțial corect se acordă 3p; pentru răspuns 

incorect sau lipsa acestuia 0p. 
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Subiectul III.                                          TOTAL: 40 puncte 

III.1. (20 p) 

       Calculul poverii se face cu regula proporţiilor inverse. 

Pentru răspuns corect  se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

 Lotul I Lotul II Povara 

Conţinutul în gluten,% 18 26 21 

Diferenţa faţă de povară 21-18=3 26-21=5  

Proporţia inversă între P, L I şi L II 5 3  

Total părţi 5  3  5+3=8 

Pentru scrierea corectă a tabelului se acordă 8p; pentru scrierea tabelului incorectă sau lipsa acestuia 

0p. 

Lotul I: 8 părți…………………1000 t 

   5 părți…………………….x t   

Lotul I = 5 x 1000 /8  =  625 t   

Lotul II = 4 x 1000 /8 = 375 t   

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(3×2=6p) 

       

       Masa hectolitrică a poverii se calculează cu regula  mediilor ponderate. 

Pentru răspuns corect  se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

Lotul I :  625 x 80 = 50.000 

Lotul  II: 375 x 75 = 28.000 

 ………………………………………… 

        Povara:  1000 x  masa hectolitrică  = 50.000 + 28.000 = 78.125 

        Masa hectolitrică  = 78.125/1000 = 78,125 kg/hl  

Pentru calculul corect al masei hectolitrice și a poverii se acordă 4p; pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia 0p. 

 

III.2.  (20p) 

a. (2p)  
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     Fermentația alcoolică constă în descompunerea glucidelor, sub influența enzimelor secretate de 

drojdii, în alcool etilic și bioxid de carbon.  

Pentru răspuns corect se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

b. (6p)  

   Factorii fizici care influențează fermentația alcoolică a mustului de struguri sunt: temperatura și 

presiunea osmotică.  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(2×3=6p) 

c. (12p)  

  Fazele fermentației: 

     - faza I de multiplicare a drojdiei care durează în medie 1-2 zile. În această fază drojdiile se 

înmulțesc rapid, mustul se tulbură, se degajă o cantitate de bioxid de carbon; 

     - faza a II-a de fermentație (tumultoasă), care durează 6-7 zile, caracterizată prin degajare puternică 

de bioxid de carbon, creșterea concentrației alcoolice și a temperaturii mustului; 

    - faza a III-a de fermentație liniștită a cărei durata poate fi de câteva zile până la câteva luni. În 

această fază activitatea drojdiilor este încetinită datorită cantităților mici de zahăr rămas nefermentat, 

precum și acumulării alcoolului format prin fermentație. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(3×4=12p) 
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Probă de evaluare sumativă 

Prof. Costache Mirela 

 Liceul Teoretic ,,Ioan Petruş’’, Otopeni 

Disciplina : Matematică şi explorarea mediului 

 Clasa  II- a 

1a) Unește fiecare număr cu eticheta pe care este scrisă o caracteristică a acestuia  

254                Are cifra unităților 0 

620     Are cifra zecilor 6 

863                             Are cifra sutelor mai mică decât 3 

   Are cifra sutelor 3 

 

b) Scrie numerele : 

-de la 357 la 362, numărând din 1 în 1 

-de la 300 la 265, numărând din 5 în 5 

 

2 .Observă desenul. Care afirmație este adevărată ? 

 

 

 

   

 

 

a ) Este un triunghi în interiorul cercului. 

b ) Este un cerc în interiorul triunghiului. 

c ) Este un cerc în exteriorul pătratului. 

3 .Efectuează, apoi verifică rezultatele prin probă : 

a) 72+227= 
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b )456-134= 

c ) 231-26= 

4. a) Scrie sub formă de înmulțiri următoarele adunări repetate : 

 5+5+5+5+5+5  

 7+7+7 

4+4+4+4 

b )Transformă exerciţiile următoare în operaţii de împărţire : 

 8- 2-2-2-2=0 

9-3-3-3=0 

15-5-5-5=0 

12-4-4-4=0 

 15-3-3-3-3-3=0 

10-2-2-2-2-2=0 

5. Calculează : 

35: 5+29 

70: 10 x 5 

45: 9+35 

28: 7x9 

68: 8 x10 

49:7 + 48 

  

 6.  Scrie denumirea fiecărui corp sau figură geometrică:  
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7. Din produsul numerelor 5 și 9 scade jumătatea numărului 16. 

8.  Alina a citit dintr-o carte , în prima zi 24 de pagini, a doua zi cu 4 pagini mai puțin, iar a treia zi un sfert 

din cât a citit a doua zi .Câte pagini a citit în cele 3 zile ? 

 

               

Competența   Itemul  

Calificativul  

Foarte bine Bine Suficient  
Analiza 

statistică 

1.1. Scrierea , 

citirea și 

formarea 

numerelor 

până la 1000 

I1 a ) Asocierea 

numărului potrivit 

cu caracteristicile 

cerute de 

precizarea cifrei 

unităților, zecilor, 

sutelor 

b ) Numărarea în 

ordine crescătoare 

şi descrescătoare 

cu pas de 

numărare dat 

 

a)3 numere 

 

b)7 numere  

a)2 numere 

 

b)6 numere  

a)1 număr 

 

b )3-4 

numere 

Toți elevii fac 

asocierea 

corectă . 

Toţi elevii scriu 

corect toate 

numerele,demon

strând că deţin 

cunoştinţele 

necesare 

identificării 

numerelor cerute  

/ordinelor şi 

claselor 

2.1. 

Localizarea 

unor obiecte 

prin stabilirea 

unor 

coordonate în 

raport cu un 

sistem de 

referință 

dat,folosind 

sintagmele 

învățate  

 

I2.Identificarea 

exteriorului şi 

interiorului unei 

figuri geometrice  

Stabilirea valorii 

de adevăr a celor 

3 propoziţii 

Stabilirea 

valorii de 

adevăr în 2 

cazuri 

Stabilirea 

valorii de 

adevăr pentru 

1 caz 

Toţi elevii fac 

stabilirea 

corectă, prin 

identificarea 

exteriorului și 

interiorului unei 

figuri 

geometrice 

1.4. 

Efectuarea de 

adunări și 

scăderi , 

mental și în 

scris, în 

concentrul 0-

1000, 

I3.Efectuarea de 

adunări şi scăderi 

şi verificare prin 

probă 

Efectuează 

corect toate 

calculele  

2 calcule 

corecte 

1 calcul 

corect 

90 % dintre 

copii efectuează 

corect 

adunări/scăderi 

cu numere mai 

mici decât 

1000,fără şi cu 

trecere peste 

ordin, şi verifică 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1521  
 

recurgând la 

numărare , 

și/sau grupare 

ori de câte ori 

este necesar 

 

 

prin operaţia 

inversă 

1.5. 

Efectuarea de 

înmulțiri și 

împărțiri în 

concentrul 0- 

1000 prin 

adunări/scăder

i repetate 

 

I4. a.Scrie sub 

formă de înmulțiri  

adunări repetate  

b.Transformă 

exerciţiile date  în 

operaţii de 

împărţire 

 

a. 3 exercitii 

corecte  

b. 6 exerciţii 

corecte 

a.2 exerciţii 

b.4 exerciţii 

a. 1 exerciţiu 

b. 2 exercitii 

90% dintre elevi 

calculează 

corect sume de 

termeni egali, 

efectuează 

corect înmulţiri 

în concentrul 0-

100 cu ajutorul 

adunării 

repetate, 

transformă 

operații de 

scădere repetată 

în împărțiri 

1.5.Efec 

tuarea de 

înmulţiri 

de 

numere 

în 

concen 

trul 0 - 

10 000 şi 

de 

împărţiri 

folosind 

tabla 

înmulți 

rii, 

respectiv 

tabla 

împărți 

rii 

  

 

I5 Rezolvare de 

înmulţiri şi 

împărţiri  

12 exerciţii 7-10 exerciţii 4-6 exerciții 

90% dintre elevi 

rezolvă înmulţiri 

şi împărţiri 

respectând 

folosind tabla 

înmulţirii şi a 

împărţirii 

90% dintre elevi 

respectă ordinea 

efectuării 

operaţiilor 
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3.2. 2.2.Evidențierea 

unor 

caracteristici 

simple 

specifice 

formelor 

geometriei 

plane și 

corpurilor 

geometrice 

identificate în 

diferite 

contexte 

1.6.  

-util 

 

 

 

I6 Identifică 

figurile/corpurile 

geometrice 

 

7 fig./corpuri 

 

5-6 

figuri/corpuri 

3-4 figuri 

/corpuri 

Toți elevii 

identifică și 

denumesc 

formele plane 

(pătrat, triunghi, 

dreptunghi,cerc) 

Toţi elevii 

recunosc 

corpurile 

geomerice ( cub, 

cuboid, cilindru 

) 

1.6. Utilizarea 

unor denumiri 

şi simboluri 

matematice 

(sumă, total, 

termenii unei 

sume, 

diferenţă, rest, 

descăzut, 

scăzător, 

produs, 

I7 Efectuează 

calcule de 

înmulţire, 

împărţire, scădere 

3 calcule  2 calcule 1 calcul 

90 % din elevi 

rezolvă corect 

operațiile 

impuse de 

terminologia 

specifică 

(produsul, 

jumătatea,  

din… scade ) 
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factorii unui 

produs, cât, 

deîmpărţit, 

împărţitor, , =, 

+, -, ·, :) în 

rezolvarea 

şi/sau 

compunerea 

de probleme  
 

5.2. 

Rezolvarea de 

probleme de 

tipul a±b=x; 

a±b±c=x în 

concentrul 0-

1000; a·b=x; 

a:b=x, în 

concentrul 0-

100, cu sprijin 

în obiecte, 

imagini sau 

reprezentări 

schematice 

I8 Rezolvă 

probleme cu mai 

mult de două 

operatii 

3 operaţii 2 operaţii 1 operaţie 

Toţi copiii 

înţeleg  termenii 

specifici 

matematicii şi 

rezolvarea unor 

probleme de 

tipul: „cu atât 

mai puţin”, „un 

sfert din” 
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Model de rezolvare itemi după structura examenului de bacalaureat la disciplina istorie 

TEST LA ISTORIE /Clasa a XI-a  

Prof.Constantin Dinu 

Liceul Teoretic ,,Ioan Petruș”, Otopeni, Ilfov 

I.Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 

,,Rugul cărților din 10 mai 1933 a simbolizat în chip tragic suprimarea libertății cuvântului și de 

expresie. Au fost întocmite liste negre cu numele autorilor interziși și au fost epurate1 bibliotecile, 

editurile, agențiile de distribuire și librăriile: la sfârșitul anului 1934 au fost interzise peste 4.000 de 

cărți. Nivelul producției literare dedicate celebrăriii regimului a rămas, însă, destul de scăzut. Cei mai 

mari scriitori emigraseră: de la Thomas Mann la Anna Seghers, de la Bertolt Brecht la Stephan Zweig. 

Mulți dintre cei care au rămas în Germania au făcut parte din așa-numita <<emigrație internă>>, 

reușind să-și creeze, în ciuda cenzurii riguroase, o mică breșă pentru a continua să scrie fără a se 

conforma tematicii impuse de regim. 

Și teatrul, după marea înflorire din timpul Republicii de la Weimar, a fost supus controlului sever al 

Camerei de Cultură. Au fost privilegiate piesele de teatru care propagau noile mituri ale regimului, dar 

un spațiu amplu a fost dedicat și genurilor mai populare: opereta și comedia- deși neangajate- au fost 

în mod deschis promovate ca instrumente ale divertismentului de masă.” 

                                                       Istoria ilustrată a nazismului, Editura Rao 

1=a îndepărta elementele necorespunzătoare dintr-o instituție, întreprindere, organizație 

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1.Precizați secolul la care se referă sursa dată. [0,50p] 

Secolul al XX-lea  

2.Menționați, din sursa dată, o informație referitoare la teatru. [0,50p] 

,,Și teatrul, după marea înflorire din timpul Republicii de la Weimar, a fost supus controlului sever al 

Camerei de Cultură.” 

3.Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la emigrația scriitorilor germani, 

susținându-l cu o informație din sursă. [1p] 

Punct de vedere: Cei mai importanți scriitori au emigrat din Germania, iar cei care au rămas, așa-zisă 

,,emigrație internă”, au continuat să scrie, chiar dacă era cenzură. 

Informația:,, Cei mai mari scriitori emigraseră: de la Thomas Mann la Anna Seghers, de la Bertolt 

Brecht la Stephan Zweig.” 

4.Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia o practică a regimului nazist a 

fost eliminarea adversarilor politici. [2p] 

Una dintre practicile politice naziste a fost eliminarea potențialilor adversari politici ai lui Adolf Hitler. 

Deoarece Adolf Hitler își simțea amenințată puterea, din cauza creșterii influenței trupelor 

SA(Batalionele de asalt), a dispus uciderea a 85 de persoane, mulți dintre ei fiind membri ai SA. A 

fost ucis și Ernst Rohm, liderul SA, considerat de Hitler o amenințare directă asupra puterii sale. Hitler 

a explicat că și-a exercitat puterea împotriva acestora deoarece aceștia amenințaseră existența națiunii 

germane. 
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Așadar, prin eliminarea fizică a adversarilor săi, Adolf Hitler a arătat că este dispus să calce mult în 

afara legii și normelor societății pentru a-și păstra puterea, în numele așa-zisei supraviețuri a națiunii 

germane, transformând eliminarea adversarilor într-o practică politică a regimului nazist. 

 

5.Prezentați un fapt istoric din perioada 1917-1924. [2p] 

Un fapt istoric petrecut în anul 1917 este venirea la putere a comuniștilor(bolșevicilor) în Rusia. 

Partidul comunist rus (creat în 1903), numit şi Partidul bolşevic, condus de Vladimir Ilici Lenin a ajuns 

la putere prin revoluţia din 25 octombrie 1917. Bolşevicii au înlăturat guvernul liberal şi au instaurat 

un guvern al lui Lenin; la scurt timp, comuniştii şi-au impus controlul în rândul tuturor sovietelor 

(parlamentelor regionale). Succesul lor a fost determinat de faptul că regimul liberal instaurat prin 

revoluţia din februarie 1917 nu a reuşit să rezolve problemele economice ale populaţiei.  

6.Prezentați o caracteristică a ideologiei fasciste. [1p] 

O caracteristică a ideologiei fasciste este evidențierea trecutului glorios al Italiei. 

Acest lucru se putea observa chiar din însemnul Partidului Național Fascist, fasciile, un mănunchi de 

nuiele legate împreună cu o secure (de unde şi numele de Partid Fascist).  

Fasciile erau purtate în Roma antică de către lictori, gărzile de corp care însoţeau magistraţii superiori 

ai statului.  

Ele simbolizau dreptul acelui magistrat de a acorda pedepse corporale şi pedeapsa capitală, deci era un 

simbol al puterii depline. 

7.Menționați o asemănare între practicile comuniste și cele fasciste. [1p] 

O asemănare între practicile comuniste și cele fasciste este aceea a existenței unui singur partid 

politic(monopartidismul). 

8.Precizați o deosebire între ideologia nazistă și cea comunistă. [1p] 

O deosebire între ideologia nazistă și cea comunistă este aceea că nazismul promova lupta de rasă(rasa 

ariană împotriva celorlalte rase, considerate inferioare sau impure), pe când comunismul promova 

lupta de clasă(proletariatul împotriva burgheziei). 

Din oficiu: 1p/Total: 10p  

 



 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”   

 
 

  1526  
 

TEST DE EVALUARE FINALĂ- Matematică 

Clasa a IV-a 

Profesor învățământ primar: Ștefoni Ana 

Liceul teoretic „Ion Constantin Brătianu”-Hațeg 

 

5p 

PARTEA I 

1) Calculând 502+505 – 504 – 2012:4  se obţine rezultatul: 

A)  0 B) 1 C)  503 D)  2 E) alt răspuns 
 

5p 

 

2) Dreptunghiul cu laturile de 8cm şi 7cm, are perimetrul de 56 cm.  

A) Adevărat B) Fals 
 

20p 3) Scrieţi perechile corecte, dintre fiecare număr din coloana A ( unde sunt trecute calcule 

diverse) şi litera corespunzătoare din coloana B (unde sunt trecute rezultatele lor). 

A B 

1. 124+625 a) 2907 

2. 4561 – 1654 b) 4815 

3. 321·15 c)  850 

4. 2013:3 d) 749 

 e)  671 
 

20p 

 

 

 

 

 

 

 

9p 

4) Completaţi spaţiile punctate, pentru a obţine afirmaţii adevărate: 

A. Dacă 𝑎 − 123 = 456 , atunci a este ....................... 

B. Dacă 𝑎01𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2013 , atunci 𝑎 + 3 · 𝑏  este........................ 

C. Fie şirul de numere: 2, 5, 8, a, 14, b, 20.......; atunci 𝑎 =........... 𝑏 =.............. . 

D. Produsul primelor 23 de numere naturale este............... 

 

PARTEA a II – a 

1) Se ştie că 7 kg de mere costă 98 lei, iar 1 kg de pere costă 15 lei. 

a) Aflaţi cât costă 1 kg de mere. 

b) Aflaţi cât costă 3 kg de pere. 

c) Ajunge suma de 100 lei, pentru a cumpăra 2 kg de mere şi 5 de pere? 

 

7p 

 

 

8p 

 

2) Precizaţi ce fracţie reprezintă regiunea colorată. 

 

3) Efectuaţi:   

             634- [ (206 x 4 – 618 : 3) : 3] x 2 =    
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8p 

 

 

 

 

8p 

 

4) Suma a trei numere este 2895. Primul număr este cu 23 mai mare decât al doilea, care 

reprezintă jumătate din al treilea. Care sunt numerele? 

 

5) Dacă se împarte suma a patru numere consecutive la 7, se obţine câtul 35 şi restul 5. 

Aflaţi: a) suma numerelor 

              b) cele patru numere. 
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TEST DE EVALUARE  

Clasa a IV-a–Fracții 

Profesor învățământ primar: Ștefoni Ana 

Liceul teoretic „Ion Constantin Brătianu”-Hațeg 

 

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen: 

       

 

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale: 

                     

   

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură. 

                                

  

4. Scrie în ordine crescătoare: 

                 

 

5. Reprezintă prin desen și calculează: 

                           

 

6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi? 

    b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi? 

 

7. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul numărului. 

8. Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni. 

a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din întreaga cantitate?                                                           

b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din întreaga cantitate? 
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Fișă de lucru – Marketing 

Mihăiță Corina Mihaela 

Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu 

 

I . Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1. Dinamismul social-economic se referă la: 

a. amplificarea producției și nevoia dezvoltării schimburilor; 

b. modificarea dimensiunilor și a structurii pieței; 

c. dezvoltarea rapidă a producției de masă; 

d. schimbarea condițiilor de muncă și de viață ale consumatorilor. 

 

2. Activitatea agenților economici în raport cu cerințele pieței locale și naționale este orietentată de 

marketingul: 

a. clasic; 

b. intern; 

c. stimulativ; 

d. ecologic. 

 

3. Investigarea , conectarea dinamică la cerințele mediului extern , satisfacerea în condiții superioare 

a nevoilor de consum și maximizarea profitulu sunt: 

a. domenii ale marketingului; 

b. funcții ale marketingului; 

c. principii ale marketingului; 

d. activități ale marketingului. 

4. Cifra de afaceri medie reprezită: 

a. venitul obținut din vânzări care reușește să acopere cheltuielile firmei; 

b. scăderea sau creșterea veniturilor firmei , lucru datorat în urma vânzărilor unui produs sau servici; 

c. venitul mediu obținut pe un tip de produs sau serviciu furnizat; 

d. veniturile totale din vânzarea de bunuri și servicii. 

 

5. Continuarea revoluției industriale a avut ca efect: 
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a. amplificarea producției și nevoia dezvoltării schimburilor; 

b. modificarea dimensiunilor și a structurii pieței; 

c. dezvoltarea rapidă a producției de masă; 

d. schimbareaa condițiilor de muncă și de viață ale consumatorilor. 

 

II. Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunțuri . Transformați enunțurile 

false în enunțuri adevărate. 

u.a. Funcția de satisfacere în condiții superioare a nevoilor de consum asigură finalitatea activității 

întreprinderii, recunoașterea concordanței dintre produsele și serviciile realizate și destinația acestora 

. 

o.b. Fidelitatea clienților exprimă sentimentul pe care îl are un client în urma unei achiziții, rezultat 

din comparația performanțelor percepute ale produsului cu așteptările acestuia în legătură cu achiziția 

respectivă. 

h.c. Apariția principalelor concepte , explicații și teme folosite de marketing a avut loc în etapa de 

orientare spre producție și produs. 

e.d. Obiectul final al conceptului de marketing este obținerea profitului prin volumul vânzărilor. 

g.e. Noțiunea de plată a producătorului apare atunci când  abundența de produse pe piață oferă 

cumpărătorilor  posibilități largi de alegere. 

3.  Asociați fiecărei cifre din coloana A  litera corespunzătoare din coloana B. 

A B 

1. Imaginea firmei a. este locul în care valorile de întrebuințare se transformă în valori 

2. Nivelul fidelizării clienților b.exprimă sentimentul pe care îl are un client în urma unei achiziții, 

rezultat din comparația performanțelor percepute ale produsului cu 

așteptările acestuia în legătură  cu achiziția respectivă 

3. Gradul de satisfacție a 

clientelei 

c.ansamblul percepțiilor pe care un individ le are vizavi de un 

obiect 

4. Piața d. exprimă calitatea persoanelor care au gusturi stabile, o conduită 

ecologică , atașamente afective 

 e. este locul care oferă posibilitatea reluării procesului de producție  

lărgită  prin transformarea mărfurilor 
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IV. Completați spațiile libere cu informațiile corecte, astfel încât enunțul să fie corect din punct 

de vedere științific. 

1. Cifra de afacei reprezintă suma ............ aferente ............ livrate, ............ executate, ............prestate, 

precum și a altor............ din exploatare, mai puțin ............, ............și alte ............ acordate clienților . 

2. Profitul reprezintă diferența dintre ............și ............ . 

3. Cota de piață se calculează ca raport procentual  între volumul ............ unei firme pe o anumită piață 

și valoare totală a ............ efectuate pe acea piață . 

 

V. Enumerați factorii care au contribuit  la creșterea rolului marketingului în dezvoltarea 

economică .  
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Barem de corectare 

 

I. 

1.c 

2.b 

3.b 

4.c 

5.a 

 

II. 

a.A 

b.F 

c.A 

d.A 

e.A 

 

III.  

1.c 

2.d 

3.b 

4.a,c 

 

IV. 

1. veniturilor , bunurilor , lucrărilor , serviciilor , venituri , rabaturile, reduceri. 

2. venituri , cheltuieli. 

3. vânzărilor, cota procentuală. 

 

V. 

Factorii care au contribuit  la creșterea rolului marketingului în dezvoltarea economică sunt : 

a. consumatorii 

b. concurența 

c. organizații 

d. separarea producției de consum 

e. schimbări rapide și profunde ale mediului 
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Împărţirea la 2 şi la 3 
 

Zegheru Doina Elena 

 Prof. Înv. Primar Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiesti 

 

- fişă de lucru - 

 

1. Scrieţi: 

• produsele înmulţirii cu 2: 
 

• produsele înmulţirii cu 3: 
 

2. Scrieţi sub formă de împărţire: 

 

12 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0 

 
 

15 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 

 
 

3. Efectuaţi înmulţirile, apoi scrieţi împărţirile corespunzătoare: 

 
5 x 2 =    deoarece    sau    

8 x 3 =    deoarece    sau    

9 x 2 =    deoarece    sau    

6 x 3 =    deoarece    sau    

 

4. Efectuaţi împărţirile, apoi scrieţi înmulţirile corespunzătoare: 

 

12 : 2 =                  pentru că  sau  

18 : 3 =                  pentru că  sau  

18 : 2 =                  pentru că  sau  

24 : 3 =                  pentru că  sau      
 

5. „Legaţi“ fiecare balon de suportul pe care este scris câtul corespunzător: 

 

8 : 2 20: 2 18 :3 
12 : 2 24 : 3 

3 : 3 15 : 3 
14 : 2 

9 : 3 27 : 3 

4 : 2 

12 : 3 
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6 

 

12 cm 

 

6. Dan a luat o foaie de hârtie şi a împărţit-o în trei părţi egale . 

Apoi a colorat o parte ( o treime). 

Dacă foaia are lungimea de 12 cm, ce lungime are partea colorată? 

Calculează:    
 

 

7. Se dau numerele: 2 şi 8. Aflaţi: 

 

☼ suma lor :   ☼  produsul lor :     
 

☼ diferenţa lor :   ☼  câtul lor :    
 

 

 

8. Se dă numărul . Scrieţi operaţia prin care aflaţi: 
 
 

 

 

XII. Să reţinem! 
 

1 2 3 4 5 0 1 6 7 8 9 

dublul lui triplul lui treimea lui jumătatea 
lui 

întreitul 
lui 

încincitul 
lui 

îndoitul lui înşesitul 
lui 

Dublul unui număr se află  numărul    . 

Triplul unui număr se află     numărul    . 

●  Jumătatea  unui număr se află  numărul    . 
 
● Treimea  unui număr se află   numărul    . 
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Test grilă clasa a VII-a 

prof. Iancu Lucreția 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrăreşti 

 

1. Sunt ambele forme corecte de plural ale aceluiași cuvânt: 

a) bareme/ baremuri; 

b) batice/ baticuri; 

c) nivele/ niveluri; 

 

2. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria: 

a) fii-că, func-ți-e, pun-ctaj; 

b) fii-că, func-ți-e, punc-taj; 

c) fi-i-că, func-ție, punc-taj; 

 

3. În cuvântul gherghef litera e notează: 

a) două litere ajutătoare; 

b) două semivocale; 

c) două vocale; 

 

4. Există diftong în toate cuvintele din seria: 

a) vioară, chioară, mioară; 

b) geam, gheară, trecea; 

c) avion, voință, oi; 

 

5. Este accentuat pe ultima silabă cuvântul: 

a) vibrație; 

b) compresor; 

c) instituție; 

 

6. Cuvântul monosilabic este: 

a) seif; 

b) aer; 
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c) ion; 

 

7. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 

a) rea-credință, bună-voință, rău-voitor; 

b) reacredință, bunăvoință, răuvoitor; 

c) rea-credință, bunăvoință, răuvoitor; 

 

8. Sunt corecte toate formele din seria: 

a) stăruie, bântuie, îndrumă; 

b) stăruiește, bântuiește, îndrumă; 

c) stăruiește, bântuie, îndrumează; 

 

9. În enunțul - Hai cu noi, Dane!, virgula s-a folosit: 

a) pentru a separa interjecția de restul enunțului; 

b) pentru a separa substantivul în cazul vocativ de restul enunțului 

c) pentru a marca un raport de coordonare prin juxtapunere; 

 

10. În enunțul - Ioana, dacă ești elevă silitoare, vei fi premianta clasei! există: 

a) cinci cuvinte în cazul nominativ; 

b) patru cuvinte în cazul nominativ; 

c) trei cuvinte în cazul nominativ; 

 

11. Cazul substantivelor subliniate în enunțul Se auzea vuietul 

vântului alungând cântecul păsărilor. este, în ordine: 

a) nominativ, genitiv, acuzativ; 

b) acuzativ, genitiv, acuzativ; 

c) nominativ, dativ, nominativ; 

 

12. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi notează numai câte un singur sunet în toate 

cuvintele din seria: 

a) George, ger, ghiocel, cer; 

b) Giurgiu, cheamă, ceară, ciută, gheată; 
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c) ghem, geantă, gintă, citaţie, chiar; 

 

13. Este scris greşit cuvântul de la punctul: 

a) vizavi; 

b) dicţiune; 

c) grepfruit; 

 

14. Sunt corect scrise toate substantivele cu articol hotărât din seria: 

a) scatiii, miniştriii, ouălele, lalelele; 

b) scatii, miniştrii, oăulele, lalele; 

c) scatiii, miniştrii, ouăle, lalelele; 

 

15. În cuvântul Gheorghe avem: 

a) 5 consoane, 3 vocale; 

b) 3 consoane, 2 vocale; 

c) 4 consoane, 2 vocale; 

 

16. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 

a) croa-zi-e-ră, fii-că, cu-ne-i-form; 

b) vârst-nic, bea-ti-tu-di-ne, func-ţi-e; 

c) ia-nua-ri-e, de-fec-tu-os, con-junc-tiv; 

 

17. Precizează câte cuvinte compuse din seria următoare sunt scrise corect: redactor şef, prim 

ministru, floarea soarelui, verde prazuliu, Marea Neagră, Cluj Napoca, Curtea de Argeş, Copşa Mică, 

Alba ca Zăpada.: 

a) trei; 

b) patru; 

c) şase ;  

 

18. Articolul posesiv este corect folosit în varianta: 

a) aparate de investigare ale corpului omenesc; 

b) copacul al cărui frunze; 
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c) gândurile de plecare ale băiatului; 

 

19. Precizaţi seria care conţine exclusiv adjective fără grad de comparaţie: 

a) mare, frumos, rezonabil, ulterior; 

b) mort, extraordinar, optim, suprem; 

c) asemenea, emoţionant, întunecat, răzbunător; 

 

20. Precizează numărul enunţurilor în care acordul este folosit corect:,,Ce-s cu astea?", ,,Ce-i cu 

gălăgia asta?", ,,În ceea ce priveşte examenele, mai ai timp.", ,,Nu se văd ce motive ar invoca.": 

a) unu; 

b) două; 

c) toate ; 

 

21. Conţin triftongi toate cuvintele/ortogramele din seria: 

a) de-oi (pleca), vreau, doreai, veneau; 

b) ulicioară, căprioară, vioară, l-oi (da);; 

c) mioară, vrăbioară, voiau, i-oi (spune); 

 

22. Vocabularul unei limbi desemnează: 

a) lexicul; 

b) sunetele; 

c) propoziţiile; 

 

23. Există, cel puţin, câte un hiat în toate cuvintele din seria: 

a) eufonic, acuarela, infailibil; 

b) prietenie, real, aur; 

c) trotuar, copiii, european; 

 

24. Sunt corect scrise toate părţile de vorbire din seria: 

a) nişte copii zglobi, nişte ochi negrii, nişte nori arginti; 

b) nişte copii zglobii, nişte ochii negrii, nişte norii argintii; 

c) nişte copii zglobii, nişte ochi negri, nişte nori argintii; 
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25. Precizaţi seria de cuvinte care fac parte din aceeaşi familie lexicală: 

a) fi, fire, (a) fiinţa, fiinţă, nefiinţă; 

b) mână, (a) mănui, (a) mâna, manual, mânuţă; 

c) floare, floră, înflori, florilegiu, floricică; 

 

26. Antonimul cuvântului perenitate este: 

a) veșnicie; 

b) efemeritate; 

c) fățărnicie; 

 

27. Există pleonasm în structura: 

a) partidă de fotbal; 

b) dare de seamă; 

c) harta mapamondului; 

 

28. În enunțul Toți colegi care i-am întâlnit sunt prietenii noștrii. sunt: 

a) o greșeală; 

b) trei greșeli; 

c) patru greșeli; 

 

29. Există numai verbe la indicativ, mai-mult-ca-perfect, în seria: 

a) trimiserăm, plecaseși, scriserăm; 

b) citiseși, veniserăți, ajunseserăm; 

c) dormiseră, zise, văzurăm; 

 

30. În enunțul - Las' că-ți vin eu de hac, când te-oi găsit, zise Făt-Frumos. există: 

a) trei semne de punctuație și cinci semne de ortografie; 

b) cinci semne de punctuație și trei semne de ortografie; 

c) patru semne de punctuație și patru semne de ortografie; 
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  Variantele corecte:  

1.c 7.c 13. c 19.b 25.a 

2.b 8.a 14. c 20.b 26. b 

3.c 9.b 15. b 21.a 27.c 

4.a 10.c 16. a 22. a 28 .b 

5.b 11.a 17 .a 23.b 29 .b 

6.a 12.b 18. c 24.c 30 .c 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA STIINȚE, A Doua Șansă 

                                                              

                                                                 Prof .Jabă-Tudor Corina-Cerasela 

                                                                                   Școala Gimnazială „Elena Doamna”Tulcea 

                     SUBIECTE: 

 

1. Care din următoarele componente intră în alcătuirea celulei?  

Încercuiește litera/literele corespunzătoare răspunsului corect. 

 

a)vacuolă 10p. 

b)membrană 

c)nucleu 

d)apendice 

 

2. Asociază organele din prima coloană cu organismele din a doua coloană. 

 

a) rădăcină                                    1. Animal                                      10p. 

b) floare                                        2. plantă 

c) inimă 

d) mușchi      

 

    Rezolvare…………………………………………………………………          

                                                                                                                                                10p. 

3. Completează tabelul următor: 

 

METODA DE SEPARARE 

A SUBSTANȚELOR DIN 

AMESTECURI 

SUBSTANȚE ȘI USTENSILE 

UTILIZATE 

IMPORTANȚA PRACTICĂ 

A  

METODEI 

1. Distilarea   

2. Filtrarea   

 

4.  Recunoaște  instrumentele din imagini. Scrie în dreptul lor denumirea și mărimea măsurată 

cu ajutorul lor .  

                          15p. 
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                   a)                   b)              c) 

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

 ……………… 

5. Citește enunțurile următoare și identifică fenomenele la care se referă:                   20p. 

 

a) După duș pe oglinda de la baie se formează aburi.      R…………………. 

b) Apa lacului formează gheață plutitoare care izolează apa de aerul rece.  R…………….. 

c) Alimentele congelate împrăștie aburi în jurul lor….R………………. 

d) Gresia se usucă la puțin timp după ce a fost spălată cu un mop ud.    R………..                                      

  

               6. Realizează transformările următoare: 

 15p. 

                 a) 200g = ? kg        

                 b) 300 mg = ? g      

                 c) 100 mL =? L    

                 d) 1, 2t  = ?kg 

    e) 1 h + 10min + 5s = ? s         

R………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

7. Completează următoarele enunțuri: 

           Topirea este fenomenul de transformare a unei substanțe din stare………în stare……………. 

           Unitatea de  măsură a masei corpului este………. 

           Mai multe celule care au aceași formã, structură și funcție formeazã asociații de celule 

numite.........            

            Pigmentul din plantele verzi se numește…………… 
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                Se acordă 10 puncte din oficiu. 

                Timp de lucru 50 min. 

                 
SUCCES! 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE 

 

 

Subiectul I ………………………………………………………………………….......... 10  puncte 

➢ 3 funcțiile organismului x 3,3 p (10 p). 

 

Subiectul II ..……………………………………………………………………….......... 20  puncte 

 

➢   5 sisteme x 2 p (10 p) 

➢ 10 organe x 1 p (10 p) 

 

Subiectul III ………………………………………………………………………........... 10  puncte 

 

➢ 5 simboluri chimice x 2 p (10 p). 

 

Subiectul IV ……………………………………………………………….……….......... 20  puncte 

 

➢ 3 tipuri particule x 2,5 p (7,5p) 

➢ repartiția electronilor pe straturi (2,5p) 

➢ poziția elementului în Sistemul periodic (4p) 

➢ 2 denumire constante  x 2 p (4p) 

➢ 2 semnificație constante  x 1 p (2p) 

 

Subiectul V …..…………………………………………………………………….......... 10  puncte 

 

➢ 2 instrumente de măsură x 2,5 p (5 p)  

➢ 2 unitatea de măsură x 2,5 p (5 p)  

 

Subiectul VI .……………………………………………………………………….......... 10  puncte 

➢   5 multiplii x 1 p (5 p) 

➢   5 submultipli x 1 p (5 p) 

 

Subiectul VII .……………………………………………………………………….......... 10  puncte 

➢   5 transformări x 2 p (10 p) 

 

 

 

Orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor se punctează corespunzător. 
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TEST DE EVALUARE FINALĂ  MATEMATICĂ clasa a III-a 

                                                                                     Prof.înv.primar Iconaru Manuela 

                                                                              Școala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu” 

                                                                                         Oraș Titu, jud. Dâmbovița 

 1. Continuă numărarea cu incă 3 numere : 

 a)1 470,  1 471,    ………………….,,, ………………………,  ,……………………. 

b)   4584,  4 583,    ……………………….,   ………………………………,  ……… 

c)  9594,  9596,……………………….,   ………………………………,  …………… 

2.Calculează: 

   a)  536 +  373 =………     b) 5742  - 1 427  = ……..      c)    2 576 +197- 1354 =………. 

        6 x 4 = .......                      136 x 5 =.......                              234 x 25 =............         

        15: 3 = .........                    28: 4 = .........                              200: 4 =............ 

3.Efectuează  respectând ordinea operatiilor: 

a)    2 x 7 + 5 x 6 = 

b)    15 + 25 : 5 – 5 x 2 – 5 = 

 c)    50– (12: 3)x (36: 9) -4 = 

4. Află numărul necunoscut: 

a)    a+124= 245                            b) b-273= 1289                     c) c: 7= 520 
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5.Reprezintă fracțiile, colorând părțile corespunzătoare fracției date: 

a.    1/2 

  

b.    3/5 

       

c.    7/7 

 

6.Realizează corespondența între obiecte si corpurile geometrice. Scrie denumirea fiecărui 

corp. 

                                                                            

                                                                         

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

 7. Un triunghi are fiecare latură de 5 cm. Realizează desenul si calculează perimetrul. 

 

 8..Suma a două numere este 80. Cel de-al doilea număr este de 3 ori mai mare decât primul. 

Află  cele două numere. 
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 DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

 BAREM DE APRECIERE 

 Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / 

incorect, integral/parțial 

CALIFICATIV  

Rezolvă integral si corect 7-8 itemi (toţi itemii)/sau 

partial  corect  2 itemi 

                     Foarte bine 

Rezolvă integral si corect 5-7 itemi / parţial 2 itemi                           Bine 

Rezolvă integral si corect 3-5 itemi; parţial 2 itemi/ 

incorect 2 itemi. 

                     Suficient 

Rezolvă integral si corect 1 item; parţial 2 itemi/ 

incorect 4 itemi 

                     Insuficient 

 

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I.1 Continuă corect 

numărarea  a,b,c 

Continuă corect 

numărarea  a,b 

Continuă corect numărarea  a 

I.2 Calculează  corect  a,b,c Calculează  corect  a,b Calculează  corect a 

I.3 Efectuează corect ,respectând 

ordinea operatiilor a.b.c 

Efectuează corect 

a.b./oricare 2 

Efectuează corect a/ sau 

oricare 1  

I.4 Află corect numărul 

necunoscut  a,b,c 

Află corect numărul 

necunoscut  a,b./oricare 2 

Află corect numărul 

necunoscut  a/ sau oricare 1 

I.5 Reprezintă corect fracțiile 

,colorând părțile 

corespunzătoare a,b,c 

Reprezintă fracțiile ,colorând 

părțile corespunzătoare a,b 

Reprezintă fracțiile ,colorând 

părtile corespunzătoare a sau 

oricare 1 

I.6 Realizează corect toate 

corespondențele 5 situații 

Realizează corect toate 

corespondențele 3-4 situații 

Realizează corect toate 

corespondențele 2 situații 

I.7 Rezolvă corect problema, 

realizând și desenul 

Rezolvă corect problema, 

fără desen/ o greseală 

Rezolvă problema fără desen 

sau doar calculând 

I.8 Rezolvă corect problema cu 

plan de rezolvare și desen 

Rezolvă corect problema cu 

plan de rezolvare, fără desen 

sau cu o greșeală 

Rezolvă problema fără plan de 

rezolvare, fără desen 
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COMPETENŢE SPECIFICE: 

 1.1 Observarea unor modele/regularități din cotidian, pentru creare de raționamente proprii 

2.1.Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0-10000 şi a fracţiilor subunitare sau 

echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10 

2.4.Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -10000 sau cu fracţii cu 

acelaşi numitor 

2.5.Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0- 10000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii,  respectiv a împărțirii 

3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple 

5.3.Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10000 

 MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

  Niveluri   taxonomice/ 

  Competenţe specifice         
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză 

C 2.1 Item 1 

Item  5 

  Item 1 

Item  5 

    

C 2.4 Item 2   Item 2     

C 2.5 Item 2 
  Item 2 

Item  3 

Item  3   

C 3.2 Item  6   Item  6     

C 5.1 
Item  4 

Item  8 

  Item  4 

Item  8 

Item  4 

Item  8 

  

C 5.3     Item  7 Item  7   
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Fișă de lucru 

                                                                                      Prof.înv.primar Iconaru Manuela 

                                  Școala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu”  Oraș Titu, jud. Dâmbovița 

 

 Clasa: a III-a 

 Unitatea de învățare: Nr. naturale cuprinse între 0- 10.000 

 Competența specifică:  

2.1 Recunoașterea  numerelor naturale în concentrul 0-10.000 

 Nivel minimal de realizare: 

*  Elevul identifică numerele naturale din concentrul 0- 10.000 

Itemi de evaluare (exemple): 

1. Formează pe numărătoare, apoi citește numerele care conțin: 

2 mii 5 sute 7 zeci o unitate 

8 mii 9 sute 4 zeci 

6 mii 3 zeci 2 unități 

2.  Încercuiește cu creionul/pixul la fiecare număr: 

a. cifra zecilor: 6.040     9.352      8.307 

b. cifra unităților de mii: 3.021    4.821    5.000 

c. cifra sutelor: 1.426     10.000     7.777 

3. Scrie în tabel numerele: 4.835   6.305   1.007 
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clasa miilor clasa unităților 

s. z. u. s. z. u. 

            

            

            

  

Nivel minimal de realizare: 

* Elevul scrie cu litere și cifre nr. mai mici sau egale cu 10.000 

Itemi de evaluare (exemple): 

 1. Scrie cu litere numerele: 

5.231- ………………………………………………………………………………. 

3.067 -……………………………………………………………………………… 

9.002 – ……………………………………………………………………………… 

2.      Scrie cu cifre numerele: 

cinci mii două sute optsprezece - ....................... 

trei mii două sute șaizeci - ..................... 

opt mii nouă sute nouă - ...................... 

3. Scrie: 

a. cel mai mare număr impar de patru cifre identice: ...................... 

b. cel mai mic număr de patru cifre consecutive pare: ....................... 

c. cel mai mic număr de patru cifre impare: ........................ 

 Nivel minimal de realizare: 
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* Elevul numără și scrie crescător și descrescător numerele naturale din concentrul 0-10.000 din 2 în 

2, din 5 în 5, din 10 în 10 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Itemi de evaluare (exemple): 

1.Numără: de la 2078 până la 2092 din 2 în 2 și de la 8955 până la 8930 din 5 în 5 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Scrie numerele cuprinse între 6049 și 6061 și de la 7236 până la 7227 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 3.  Continuă fiecare șir cu încă trei numere: 

  a. 4.448    4.450    4.452      ..............      ..............       .............. 

  b .7.330    7.325    7.320      ..............      ..............       .............. 

  c. 1.100    1.200    1.300      ..............      ..............       .............. 

   Nivel minimal de realizare: 

* Elevul compune și descompune numerele naturale din concentrul 0-10.000 

 Itemi de evaluare (exemple): 

 1.Compune nr. ca în modelul dat: 2683, 4096, 1980 

3749= 3000+700+40+9 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.Descompune nr. ca în modelul dat: 3842, 5893, 1306 

4 mii+3 sute+ 2 zeci+ 6 unități= 4326 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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SUBIECTE PROPUSE PENTRU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 

ETAPA PE ŞCOALĂ 

clasa a IV-a – 2021  
Prof. înv. primar Onuț Maria 

 

 

      Subiectul I ( 7 puncte) 

Aflaţi valoarea numărului ,, A’’ ştiind că este cu 41 mai mare decât rezultatul exerciţiului: 

                                       5 x[ 675 – 4 x ( 300– 10 x 23 + 59 )] – 436 =  

 

 

 

      Subiectul al II-lea ( 7 puncte) 

Un atlas costă cât două cărţi, iar două cărţi costă cât 3 penare. Dacă 2 penare, 2 cărţi şi un atlas costă 

128 de lei, aflaţi costul unui atlas, al unei cărţi şi al unui penar. 

 

 

 

      Subiectul al III-lea ( 7 puncte)  

c) În exerciţiul 8 + 10 x 2 + 2 x 8 : 4  puneţi o pereche de paranteze rotunde astfel 

încât să obţineţi 11. 

 

d) Distanţa dintre casa lui Răzvan şi şcoala la care învaţă este de 500 metri.  

Într-o săptămână Răzvan se îmbolnăveşte şi trebuie să absenteze de la şcoală.  

Aflaţi câte zile a absentat Răzvan de la şcoală, dacă în săptămâna respectivă a parcurs 2 kilometri. 

 

 

 

Subiectul al IV-lea ( 7 puncte) 

 Suma a trei numere este 724. Primul număr mărit cu 3 este de două ori mai mic decât al doilea 

micşorat cu 4. Al treilea număr este de 4 ori mai mare decât primul număr.  Aflaţi cele trei numere. 

 

 

 

 

 

 

 

       Notă: 

➢ Toate subiectele sunt obligatorii. 

➢ Timp de lucru: 2 ore. 

➢ Nu se acordă puncte din oficiu. 

 

Succes! 
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Prof. înv. primar Onuț Maria 
 

SUBIECTE PROPUSE PENTRU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 

ETAPA PE ŞCOALĂ 

clasa a IV-a – 2021 
BAREM DE CORECTARE 

 

Subiectul I ( 7 puncte) 

5x[675 – 4x(300 – 10x23+59)] – 436= 

5x[675 – 4x(300 – 230+59)] – 436=      1p. 

5x[675 – 4x(70+59)] – 436=       1p. 

5x(675 – 4x129) – 436=        1p. 

5x(675 – 516) – 436=        1p. 

5x159 – 436=         1p. 

795 – 436=359         1p.  

A =359+41         0,50p. 

A=400          0,50p. 

 

Subiectul al II-lea ( 7 puncte) 

un atlas            2 cărţi           3 penare 

un atlas............2 cărţi ......... 2 penare................128 lei           

 

Înlocuim atlasul şi cărţile cu penare: 

3 penare............3 penare................2 penare..........128 lei                       1,5p 

                                                        8 penare..........128 lei                1p 

                                                        1 penar...........128lei : 8 = 16 lei                              1,5p 

1 atlas.............16 lei x 3 = 48 lei                              1,5p 

                                   1 carte.............48 lei : 2 = 24 lei                              1,5p 

Subiectul al III-lea ( 7 puncte)       

c) ( 8 + 10 x 2 + 2 x 8 ) : 4 = 11     …………………………………………………   2p 

Verificare…………………………………………………   1,5p 

( 8 + 10 x 2 + 2 x 8 ) : 4 = 11     ...........................................................................    0,3p 

( 8 + 20 + 2 x 8 ) : 4 = 11           ...........................................................................    0,3p 

( 8 + 20 + 16 ) : 4 = 11               ...........................................................................    0,3p 

 44 : 4 = 11                                 ...........................................................................    0,3p 

11  = 11                                      ...........................................................................    0,3p 

 

d) 2 x 500m = 1000m = 1 km ( drumul dus – întors )1,5p 

2 x 1 km = 2 km ( două drumuri parcurse)1p 

5 – 2 = 3 zile  (în care a absentat)                                               1p 

 

Subiectul al IV-lea ( 7 puncte)    

p              ...3....                                                                                          

p              ....3...           p              ....3...    4 

pppp724     

 2,5p 

7p + 10 = 724 

     7p = 724 – 10      

7p = 714 

p = 714 : 7 
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p = 102 ( primul număr)                                                      1,5p 

(102 + 3) x 2 + 4 = 210 + 4 = 214 ( al II-lea număr)          1,5p 

       102 x 4 = 408 ( al III-lea număr)                                                                           1,5p 
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Fişă de lucru – Modalități de preacinstire a Maicii Domnului 

    Marcu Iuliana-Mihaela 

    Școala Gimnazială „Prof. Mihai Sîmbotin” Cârligele, Vrancea 

1. Precizează sub fiecare imagine, sfântă icoană modalitatea de preacinstire a Maicii Domnului. 

                                                        

Eu sunt Maria. 
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2. Icoane praznicale închinate Maicii Domnului 

Menționează sărbătorile închinate Maicii Domnului și datele de prăznuire a acestora. 
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Test de evaluare inițială clasa a V-a, Religie ortodoxă 

Marcu Iuliana-Mihaela 

Școala Gimnazială „Prof. Mihai Sîmbotin” Cârligele, Vrancea 

Nume și prenume:................................................................. 

Data: ............................................. 

 

I) Apreciați enunțurile cu A (adevărat) sau F (fals):    12 puncte 

a) Sufletul se murdărește atunci când păcătuim.                                                             

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

b) La biserică mergem îmbrăcați cum vrem.                                                             

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

c) Prin spovedanie ni se iartă păcatele.                                                              

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

d) Pentru a primi Sfânta Taină a Împărtășaniei trebuie să ne spovedim.             

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

 

II) Recunoaște profetul unind datele despre sfânt din coloana (A), cu numele corespunzător 

din coloana (B):         15 puncte 

(A) (B) 

a) A fost hrănit de corbi în pustiu.     1. Daniel 

b) A primit de la Dumnezeu cele 10 porunci               2. Moise 

c) A fost aruncat în groapa cu lei.                 3. Ilie 

          

 

III) Aranjează corect cuvintele în așa fel încât poruncile să fie corect scrise: 28 puncte 

a) în deșert Dumnezeului Domnului tău Să nu iei numele. 

b) ca să o sfințești odihnei de ziua Adu-ți aminte. 

c) și pe mama ta pe tatăl tău Cinstește. 

d) aproapelui tău Să nu mărturisești împotriva strâmb. 

 

IV) Completează următoarele enunțuri:      15 puncte 
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 .............. a intrat în Ierusalim călare pe un  ............................... .  El a fost vândut pe o 

sumă de ........... de arginți. A murit răstignit pe o ........................... și a Înviat 

............................ zi din morți. 

 

 

V) Alcătuiește o compunere de minim cinci rânduri cu titlul „Suntem creștini și la școală” . 

20 puncte 

Oficiu: 10 puncte 

 

Succes!  
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                                                         Barem de corectare: 

  

 

Subiectul I: 12 puncte 

 4 x 3 puncte = 12 puncte 

 Răspuns corect: a) A; b) F; c) A; d) A 

 

Subiectul II: 15 puncte 

 3 x 5 puncte = 15 puncte 

 Răspuns corect: a - 3; b – 2; c – 1. 

 

Subiectul III: 28 puncte 

 4 x 7 puncte = 28 puncte 

 Răspuns corect:       a) Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 

         b) Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. 

         c) Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. 

         d) Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 

 

Subiectul IV: 15 puncte 

 5 x 3 puncte = 15 puncte 

 Răspuns corect: Iisus, asin, 30, Cruce, treia. 

 

Subiectul V: 20 puncte 

  

 

Puncte din oficiu: 10 puncte 

Total: 100 puncte 

Test de evaluare inițială clasa a VI-a, Religie ortodoxă  

Marcu Iuliana-Mihaela 

Școala Gimnazială „Prof. Mihai Sîmbotin” Cârligele, Vrancea 

Nume și prenume:................................................................. 

Data: ............................................. 

VI) Identificați enunțuri corecte, marcând cu A (adevărat) sau F (fals): 

18 puncte 

e) Luminătorii cerești au fost creați în ziua a doua.    ............ 
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f) Regele David este tatăl lui Solomon.    ............ 

g) Sfântul Ilie a aprins jertfa prin rugăciune.   ............ 

 

VII) Stabilește corespondența potrivită între cele două coloane:    12 puncte 

 

(B)  (B) 

d) David     1) Au fost mari făcători de minuni. 

e) Daniel     2) A fost model de respect și 

devotament.  

f) Ilie și Elisei     3) A arătat puterea credinței prin 

înfrânare și 

slujire. 

 

VIII) Ordonează corect cuvintele din textele următoare:              12 

puncte 

 

a) din toată inima, pe Dumnezeu, pe tine însuți!, Iubește-L, și, pe aproapele, ca, 

 

b) Domnul, sunt, Dumnezeul, în afară, Eu, să nu ai, tău, alți dumnezei, de Mine. 

 

c) mama ta, cinstește, și, tatăl, pe, tău, pe 

 

IX) Completează spațiile libere, folosind cuvintele indicate în paranteză:   18 puncte 

 

Dumnezeu a creat lumea din ..............................., deodată cu timpul. Omul a fost creat în 

ziua a ....................... pentru a stăpâni întreaga creație. Moise a scos poporul ales din ..................... 

egipteană. El a primit Tablele cu cele ................... .............................. direct de la Dumnezeu. 

Solomon, plin de înțelepciune, L-a slujit pe Dumnezeu și a înălțat mărețul ................................... 

din Ierusalim. Prorocul Daniel s-a rugat, a ................... și a fost salvat din groapa cu lei. 

(robia, templu, șasea, nimic, zece porunci, postit) 

 

X) Alcătuiește o compunere de minim zece rânduri cu titlul „Cu Hristos la început de an 

școlar” . 

30 puncte 

Oficiu: 10 puncte 

 

Succes! 
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Barem de corectare: 

 

 

Subiectul I: 18 puncte 

 3 x 6 puncte = 18 puncte 

 Răspuns corect: a) F; b) A; c) A;  

 

Subiectul II: 12 puncte 

 3 x 4 puncte = 12 puncte 

 Răspuns corect: a - 2; b – 3; c – 1. 

 

Subiectul III: 12 puncte 

 3 x 4 puncte = 12 puncte 

  

 Răspuns corect: 

a) Iubește-L pe Dumnezeu din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți! 

b) Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei în afară de Mine! 

c) Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta! 

 

Subiectul IV: 18 puncte 

 3 x 6  puncte = 18 puncte (pentru fiecare cuvânt completat corect) 

 

Subiectul V: 30 puncte 

  

 

Puncte din oficiu: 10 puncte 

Total: 100 puncte 
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OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA  PE SCOALA, 

CLASA a VII-a 

Stanean Liana Oana  

Scoala Gimn Nr.1 Aghires 

SUBIECTUL I  (25p) 
Read the text and decide if the sentences following it are true or false. Write T for true and F for false 

on the answer sheet. (10 items x2,5p=25 points) 

 

It's Not a Small World, after all... covering 40 square miles, Walt Disney World Resort is about the size of San 

Francisco or two Manhattan islands. Of the more than 25,000 acres, less than 35 percent has been developed 

with a quarter designated as a wilderness preserve. 

 

A Cast of Thousands... around 62,000 to be more precise.  That's how many people it takes to create the magic 

at the Vacation Kingdom.  Not surprisingly, Walt Disney World Resort is the largest single-site employer in the 

United States.What the Well-Dressed Mouse Will Be Wearing... depends entirely on the occasion.  Mickey 

Mouse himself has more than 290 different sets of duds, ranging from a scuba suit to a tuxedo.  Minnie Mouse's 

wardrobe contains more than 200 outfits, including everything from a cheerleader ensemble to evening gowns. 

 

I'm Dreaming of a "Green" Christmas...The 1,500 Christmas trees at Walt Disney World Resort won't be the 

only "green" holiday delights this season as each Walt Disney World resort hotel will glow with new 

"conservation" lighting - more than 700,000 LED lights in all.  String the bulbs end to end and the strand would 

stretch for 96 miles or light the path from Jacksonville to Orlando, all while using 1/10th of the power of 

traditional incandescent bulbs. 

 

Who's Still Thirsty?... More than 75 million Cokes are consumed each year at Walt Disney World Resort along 

with 13 million bottles of water.  Guests also gobble 10 million hamburgers, 6 million hot dogs, 9 million pounds 

of French fries and more than 300,000 pounds of popcorn. 

 

Gone But Not Forgotten...Walt Disney World Lost and Found is one busy place.  Every day an average of 210 

pairs of sunglasses are turned in and, since 1971, an estimated 1.65 million pairs of glasses have found their 

way into the "lost" bin.  On an annual basis, Lost and Found cast members collect more than 6,000 cell phones, 

3,500 digital cameras, 18,000 hats and 7,500 autograph books.  

 

Strings 'n Things... Disney's only full-time harpist entertains diners at Victoria & Albert's, a grand dining 

experience at Disney's Grand Floridian Resort & Spa. Bloomin' Beauty... 

 

Nearly 12 percent of Walt Disney World property - an area equivalent to nearly 3,000 football fields - is devoted 

to gardens and maintained landscapes.  That's 4,000 acres worth of beauty. 

 

    1. Walt Disney are not environmentally aware and do nothing for nature.T/F 

    2. Over 60,000 people are employed by Disney. T/F 

    3. Minnie Mouse has more clothes than Mickey Mouse. T/F 

    4. The Christmas trees at Disney this year will be white. T/F 

    5. It is common for people to lose their belongings while on holiday at Disney. T/F 
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    6. At Disney you can eat burgers but not hot dogs. T/F 

    7. The Grand Floridian Resort and Spa employs a full time cellist. T/F 

    8. Lost and Found cast members collect more than  18,000 hats and 7,500 autograph books every 

month.T/F 

    9. Walt Disney World Resort is about the size of a Manhattan island. T/F 

  10. If you string the bulbs end to end, the strand would stretch for 96 miles. T/F 

 

 

SUBIECTUL II (50p) 

1.Choose the correct letter  (A, B or C) to complete the sentences. (10 itemsx2p=20points)  

 

Not just about food 

Cookery classes teach young people a range of useful 1) ..............., not just how to prepare meals for friends 

and family. Cooks have to think 2) ............... : after all it’s no good making a cake and 3) ............... into a cold 

oven. Then it’s essential to 4) ............... the recipe carefully. Stirring 50 grams of salt into your cake instead of 

five grams will certainly 5) ............... it! 

 

There are many dangers in the kitchen – sharp 6) .............., hot cookers and 7) ............... kettles for example. 

Knowing what to do if there is an accident will be very useful in the world outside the kitchen. But the greatest 

pleasure comes from turning raw 8) ............... into a dish that 9) ............... far better than anything from the 

supermarket of fast food van, and is certainly much 10) ............... . 

 

1) A instructions  B skills   C views 

2) A ahead  B forwards  C straight 

3) A baking  B putting  C roasting 

4) A attend  B notice  C follow 

5) A injure  B spoil   C damage 

6) A glasses  B knives  C tins 

7) A heating  B boiling  C cooking 

8) A parts   B ingredients  C objects 

9) A tastes  B enjoys  C pleases 

10) A stronger  B fitter   C healthier 

 

 

2. Complete the sentences by changing the form of the word in capitals: (10 items x1p=10points) 

 

1. Do you think life is generally fair or ………………?  FAIR 

2. Mary got ………………… as fast as she could so as not to be late for school. DRESS 

3. In ………………….. she did everything to save the little kitten. REAL 

4. Is your toothache still very …………………….? PAIN 

5. My favourite ………………. is Mark Twain. WRITE 

6. A bike is much more ……………… than a car in the centre of a town. USE 

7. I got the …………………… that you didn’t like your trip to France. IMPRESS 

8. Mum spoke …………….. to me and said everything would be all right. CALM 

9. ..................... for me, I wasn’t hurt in the accident. LUCK 

10. When ………….. what instrument to learn, you should consider several things. CHOOSE 
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3. Fill in with the correct form of the verbs in brackets (10 items x2p=20points) 

 

1. Our dog, Rex, usually (bark) ……….………….. at strangers. 

2. My cousin (move) ……….…………..  to London last year. 

3. I  know I ( not make) ……….…………..  any mistakes when I wrote the letter to Mary. 

4. When I saw him last week, he (sleep) ……………………… in his armchair. 

5. Don’t make so much noise, I (study) …………………… for the test. 

6. One day, man (step) ……………… on Mars. 

7. I (not/know) ………………….. if she is at home or not. 

8. They (meet) …………………… after school every day. 

9. I (write) ………………………… five emails so far. 

10. At 10 o’clock yesterday Sally (be) ………………. in her office. 

 

SUBIECTUL III (25 p)  

Continue the story 

 

It was the best day of my life ………………………………………………………………… 

Write 100-120 words. 

 

 

NOTĂ: 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Nu se acordă puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 90 de minute. 
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KEY AND MARKING SCHEME 

Clasa a VII-a 

 

SUBIECTUL I  (10 items x2,5p=25 points) 

 

1F; 2 T; 3 F; 4 F; 5 T; 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10 T 

 

 

SUBIECTUL II ( 50 points) 

 

1. 20 points, 2 points/item 

1) B 

2) A 

3) B 

4) C 

5) B 

6) B 

7) B 

8) B 

9) A 

10) C 

 

2. 10 points, 1 point/item 

1) unfair 

2) dressed 

3) reality 

4) painful 

5) writer 

6) useful 

7) impression 

8) calmly 

9) Luckily 

10) choosing 

 

 

 

3. 20 points, 2points/item 

1. barks 

2. moved 

3. didn’t make 

4. was sleeping 

5. am/’m studying 

6. will step/may/might 

7. do not know/don’tknow 

8. meet 

9. have/ ’ve written 

10. was 

 

 

SUBIECTUL III (25 points) 

 

• CONTENT: 10 points 

• ORGANIZATION AND COHESION: 5points 

• VOCABULARY/REGISTER: 5 points 

• STRUCTURES/ACCURACY: 3points 

• EFFECT ON TARGET READER: 2points 
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TEXTUL LIRIC – FIȘĂ DE LUCRU 

Stanciu Melania 

Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

Citește textele: 

Aicea totul seamănă cu tine 

Sau poate eu asemănări îți caut; 

Flori de ninsoare mari, diamantine, 

Suavi mesteceni-melodii de flaut. 

 

Brazii înalți și copleșiți de nea 

Par crini enormi acoperiți de floare- 

Cu dorul meu de pretutindenea 

Te caut ca o plantă suitoare. 

 

În șarpele de fum ce suie lin, 

Făptura ta subțire se mlădie, 

Vântul de nord în fulgii care vin 

Te spulberă, te-adoarme și te-nvie. 

 

Cețuri târzii - flori de ninsoare, flori 

Tresar și se-nfioară omenește, 

Și parcă însăși noaptea, uneori, 

Cu ochii tăi, de-aproape, mă privește. 

 

O, ceas de taină - clipele dispar, 

E numai gândul meu umblând aiurea. 

Și neaua cu sclipiri de nenufăr 

Trecând prin mine, bântuie pădurea. 

 

Sunt numai eu care mi-aduc aminte… 

În trandafirul desfrunzit 

O roză palid a-nflorit: 

E cea din urmă și e, poate, 

Cea mai suavă dintre toate. 

 

O simți că n-are să rămâie 

Pe ramuri prinsă zile-ntregi. 

Octombre-i rece și-o mângâie 

Cu raze stinse și pribegi. 

 

S-ar scutura la cea mai mică 

Din adierile de vânt; 

Când o privesc parcă mi-e frică 

Să-și ningă floarea pe pământ. 

 

Melancolia bietei roze 

Adesea inima-mi sfâșie; 

Copilă, n-o privi! Sărmana 

E chiar iubirea mea târzie! 

(Cincinat Pavelescu, Amor de iarnă) 

 

1. Precizează tema fiecărei poezii, motivându-ți alegerea. 

2. Precizează pe cine reprezintă vocea ficțională din fiecare text și cui i se dresează.  
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3. Numește patru emoții, sentimente, stări exprimate în cele două poezii, dintre care două să fie 

comune și două, diferite. 

4. Extrage câmpurile lexicale din cele două texte, prezentând elementele comune. 

5. Rescrie câte trei figuri de stil diferite din fiecare text. Ce observi? 

6. Explică semnificația a două figuri de stil, respectiv a două imagini artistice din cele două texte. 

7. În ambele texte este evidențiată natura și modul în care o percepe îndrăgostitul.Explică 

transformarea acesteia în cele două poezii.  

8. Explică semnificația ultimei strofe din fiecare poezie. 

9. Numește alte trei texte lirice pe care le poți asemăna / asocia, motivându-ți alegerea.  

10. Explică, în câte 30-50 de cuvinte, semnificația celor două titluri. 

11. Asociază imaginea dată  unuia dintre textele lirice propuse. Motivează-ți alegerea, în 50-70 de 

cuvinte.  
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JOC DIDACTIC: "Personaje din povești" 

Prof. învațământ preșcolar Togan Crina 

 Grădinița Nr. 4, Sector 4, București 

SARCINA DIDACTICĂ: 

"Arată, colorând căsuța corespunzătoare, ce fel de personaj este: pozitiv sau negativ!"   

 

1. Regina din povestea ,,Albă-ca-Zăpada și 

cei

6. 

șapte pitici" este un personaj: 

 

A pozitiv B negativ 

Capra și iezii sunt personaje: 

A pozitive B negative 

 

XIII.   
7

. 

2. Albă-ca-Zăpada este un personaj: 

A pozitiv B negativ 

Lupul din povestea ,,Cei trei 

purceluși" este un personaj: 

 

A pozitiv B negativ 

 

XIV.   

  
 

 

 

3. Lupul din povestea ,,Scufița Roșie" este 

un personaj: 

 

A negativ B pozitiv 

8. Cei trei purceluși sunt personaje: 

A pozitive B negative 

 

XV.   
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4. Scufița Roșie este un personaj: 

A negativ B pozitiv 

 

 

 

9. 

 

 

Vânătorul din povestea ,,Scufița Roșie" este un personaj: 

 

 

XVI.                                                           
A  negativ        B    pozitiv 

 

XVII.  

   
5. Vulpea din 

povestea ,,Ursul 

păcălit de vulpe" 

este un personaj: 

 

 

A  negativ B pozitiv 
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JOC DIDACTIC: "Zâna Iarnă" 

Prof. învațământ preșcolar Togan Crina 

 Grădinița Nr. 4, Sector 4, București 

SARCINA DIDACTICĂ: 

"Alege, colorând căsuța corespunzătoare, imaginea corespunzătoare anotimpului iarna!"  

 

1. Alege imaginea de iarna! A B 
7. Alege imaginea de iarna! A B 

 

 

 

 

 

 

2. Alege imaginea de iarna! A B 
8. Alege imaginea de iarna! A B 

 

 

 

 

 

 

3. Alege imaginea de iarna! A B 
9. Alege imaginea de iarna! A B 

 

 

 

 

 

 

4. Alege imaginea de iarna! A B 
10. Alege imaginea de iarna! A B 
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5. Alege imaginea de 

iarna! A B 

 

 

 

6. Alege imaginea de 

iarna! A B 
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Evaluare inițială – Nivel II 

Prof. Mitrică Floriana 

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/G.P.P. ”Floare de Tei”, Corabia 

 

1. Formează grupe de obiecte de același fel. Denumește-le ! 

2. Coloreză grupa cu cele mai multe elemente. 

3. Scrie dedesubt tot atâtea liniuțe câte obiecte are fiecare grupă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Unește fiecare cifra cu numărul de obiecte corespunzător din fiecare cerc: 
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2. Numără florile și adună-le, notând rezultatul în caseta corespunzătoare: 
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CAPITOLUL II - PROIECTE DIDACTICE
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DEZVOLTARE PERSONALĂ-EXEMPLU DE BUNĂ PRECTICĂ 

Profesor învățământul primar, Kovacs Florina 

Școala Gimnazială Livada, Arad 

CLASA: I 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Toți  oamenii au emoții 

SUBIECTUL LECȚIEI: Emoții de bază 

TIPUL LECȚIEI: Formare de abilități și aptitudini 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII INTEGRATE: DP (Dezvoltare personală) 

                                              MM (Muzică și mișcare) 

                                               CLR (Comunicare în limba română) 

DURATA: 45 minute 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

DP:   1.1. – Prezentarea unor trăiri personale elementare, în contexte variate; 

          2.1. – Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal. 

MM: 2.1. – Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

CLR: 2.3. – Participarea cu interes la dialoguri simple în contexte de comunicare. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

DP:    O₁ - să identifice emoțiile de bază (bucurie, tristețe, frică, furie); 

          O₂ - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale; 

          O₃ - să verbalizeze ideile față de unele situații de viață; 

          O₄ - să descopere emoțiile proprii în diferite situații; 

MM: O₅ - să interpreteze colectiv cântecul; 

CLR:O₆ - să participe cu interes la dialoguri. 

METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, Explicația, Jocul didactic, Metoda R.A.I.. 

MIJLOACE DIDACTICE: Semaforul emoțiilor, cârlige, palete de emoții, fețe vesele, videoproiector – 

prezentare PPT: https://www.didactic.ro/materiale-didactice/prezentare-ppt-emotiile-si-gestionarea-

acestora 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual. 

FORME DE EVALUARE: Observare sistematică, aprecieri verbale, aplauze. 

BIBLIOGRAFIE: 

·         Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: Programă pentru disciplina Dezvoltare 

personală, clasa I, București, 2014; 

·         Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: Programă pentru disciplina Muzică și 

mișcare, clasa I, București, 2014; 

·         Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice:Programă pentru disciplina Comunicare în 

limba română, clasa I, București, 2014; 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/prezentare-ppt-emotiile-si-gestionarea-acestora
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/prezentare-ppt-emotiile-si-gestionarea-acestora
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DEMERS DIDACTIC: 

ETAPELE 

LECȚIEI 

Ob. 

op. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE   

EVALUARE 
ACTIVITATEA 

CADRULUI 

DIDACTIC 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂȚARE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

(1 minut) 

  Asigur condițiile 

necesare pentru buna 

desfășurare a lecției. 

Elevii se pregătesc 

pentru ora. 

  

Conversația 

  

  

  

Frontal 

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

(5 minute) 

  

  

  

  

  

  

O₆ 

Voi dirija o conversație 

cu elevii, despre ceea 

ce am citit la ora de 

Comunicare în limba 

română și 

anume “Povestea 

curcubeului”: 

Voi invita elevii să 

spună cum se simt 

astăzi, agățând câte un 

cârlig cu numelelor la 

semaforul emoțiilor. 

Elevii participă cu 

interes la discuție și 

răspund la întrebări. 

  

  

Elevii agață cârlige la 

semaforul emoțiilor. 

  

  

Conversația 

  

  

  

Conversația 

  

  

Semaforul 

emoțiilor 

  

  

Cârlige 

  

  

Frontal 

  

  

Individual 

  

  

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematică 

  

3. ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

(1 minut) 

  La ora de Dezvoltare 

personală, vom vorbi 

despre emoții precum 

bucuria, tristețea, 

uimirea, frica, emoții pe 

care le trăim cu toții în 

diferite situații. Vom 

recunoaște diferite 

  

Elevii ascultă cu atenție 

explicațiile. 

  

  

Explicația. 

  

    

Frontal 
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emoții, le vom denumi 

și le vom interpreta. 

  

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

(20 minute) 

  

  

  

  

  

  

  

  

O₁ 

  

  

  

  

  

  

O₅ 

  

Citesc elevilor o scurtă 

povestioară și voi dirija 

o conversație pe baza 

acesteia : 

- Ce face Geta înainte 

de a pleca spre școală, 

în fiecare dimineață? 

- Ce emoție trăia ea? 

- Pe voi ce vă bucură 

mult? Dați-mi exemple! 

Invit copiii să 

interpretăm 

cântecul “Dacă vesel se 

trăiește” . 

Este posibil să fim tot 

timpul fericiți? 

Pentru a vedea cum ne 

simțim în alte situații, 

propun următorul 

joc: “Ce simți dacă 

…?” 

Elevii sunt atenți la 

poveste și răspund la 

întrebările adresate: 

- Ilinca, în fiecare 

dimineață, se privește 

în oglindă. 

- Ilinca era fericită. 

Numesc elevi care vor 

spune ce îi face fericiți. 

- Ilinca, în drum spre 

școală, cânta. 

Elevii cântă cântecul. 

  

  

Elevii răspund la 

întrebare. 

  

Elevii sunt atenți la 

explicații. 

  

  

  

  

Conversația 

  

  

  

  

  

  

    Conversația 

  

  

  

      Explicația 

  

  

Poveste 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cântec 

  

  

Frontal 

  

  

  

Individual 

  

  

  

  

  

  

Frontal 

  

  

  

  

  

Aprecieri 

verbale 

  

  

  

  

  

Observare 

sistematică 
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O₂ 

  

  

O₃ 

  

   

O₄ 

EXPLICAREA 

REGULILOR 

JOCULUI 

Le explic copiilor 

regulile jocului: 

Voi numi un elev și o 

să precizez o ipostază 

în care el ar putea fi. 

Trebuie să spună cum 

se simte în acea 

situație. 

JOCUL DE PROBĂ 

Invit un elev și îi 

adresez următoarea 

întrebare: 

- Ce simți dacă … afară 

plouă? 

JOCUL PROPRIU – 

ZIS 

Realizez jocul, dând 

următoarele situații: 

Ce simți dacă … 

* ți s-a furat jucăria 

preferată; 

  

  

  

  

  

  

Elevii sunt atenți la 

explicații. 

  

  

  

  

Elevul răspunde la 

întrebare. 

  

  

Elevii vin și spun ce 

simt în situațiile date. 

Joc didactic 

  

Conversația 

  

  

Joc 

didactic. 

  

  

Conversația 

 

 

 

 

 

 

   

Joc 

didactic  

  

  

Frontal 

  

Frontal 

  

  

  

  

  

  

Frontal 

  

  

  

  

Individual 

  

  

Observare 

sistematică 

  

  

  

Aprecieri 

Verbale 

  

Aplauze 

  

  

Aprecieri 

Verbale 

  

Aplauze 
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* te cerți cu un prieten; 

* primești multe 

cadouri de ziua ta. 

  

  

5. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

(8 minute) 

  

  

  

  

  

O₂ 

COMPLICAREA 

JOCULUI 

Elevii care vin în față 

vor trebui să aleagă 

dintre paletele cu 

emoții, paleta 

corespunzătoare 

situației indicate: 

* rămâi blocat în lift; 

* vezi o casă în flăcări; 

* vezi o nuntă. 

  

 Elevii numiți aleg 

paleta, în funcție de 

situațiace este indicată. 

  

  

Conversația 

  

Joc 

didactic 

  

  

  

Palete 

cu 

emoții 

  

  

  

  

Individual 

  

  

Aprecieri 

verbale 

  

Aplauze 

6. FIXAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

(7 minute) 

O₂ 

   

O₃ 

  

O₄ 

Cu ajutorul metodei 

R.A.I. solicit copiilor să 

răspundă la întrebarea: 

“Când te-ai simțit …”, 

urmând să completeze 

ei emoția și să arunce 

mingea unui coleg care 

să le răspundă la 

întrebare. 

  

  

  

Elevii participă cu 

interes la acest joc. 

  

Metoda R.A.I. 

  

  

Minge 

  

  

Frontal 

  

  

Observare 

sistematică 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

(3 minute) 

  

O₆ 

  

Apreciez activitatea 

elevilor și le ofer câte o 

față veselă. 

  

Elevii ascultă cu atenție 

aprecierile și primesc 

recompensele. 

  

Conversația 

  

Stimulente 

  

Frontal 

Individual 

  

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

                                                                             Prof. înv. primar Constanța Arsene  

                                                               Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,, Pitești 

 

CLASA: a III-a  

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL: Pronumele 

TIPUL LECTIEI: recapitulare, aprofundare 

DURATA: 45  minute 

 

OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ:  

-sesizarea corectitudinii gramaticale a unui enunţ oral 

-utilizarea corectă a părţilor de vorbire studiate în enunţuri / texte proprii  

-sesizarea utilizării corecte a cuvintelor în flexiune 

-respectarea ortografiei şi punctuaţiei într-un text propriu 

-manifestarea interesului pentru redactarea corectă şi îngrijită 

 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor 

 fi capabili: 
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 cognitive: 

01. să recunoască pronumele dintr-un şir de pǎrţi de vorbire 

02. sǎ   integreze în  enunţuri proprii pronumele de politeţe şi cel personal. 

03. să elimine dintr-o pereche pronumele  scris greşit ortografic  

04. să analizeze pronumele după fel şi persoană 

05. să utilizeze terminologia lexicalǎ învǎţatǎ în enunţuri proprii  

 afective:  

06. să lucreze cu interes frontal, pe grupe, în perechi şi individual 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Resurse procedurale: 

a. Metode şi procedee: jocul didactic, observaţia, conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, comparaţia, demonstraţia, analiza  

fonetică 

b. Forme de organizare: individual, pe grupe de 4 elevi, în perechi, frontal  

2. Resurse materiale: manual, caiet, fişe de lucru, fişe de evaluare, planşǎ cu ortografia pronumelui, tablă 

3. Forme si tehnici de evaluare: 

observaţia sistematică  

proba scrisă  

proba orală 

tema de lucru în clasă 

autoevaluare  
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evaluare de către colegi  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998 

• ***, “Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”, Editura Pognosis, 2001 

• Nuţă, Silvia    -Metodica predării limbii române la clasele primare,    Ed. Aramis 2000 

  Carmen Iordăchescu -Exerciţii de limba română  Ed. Carminis 
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O

B 

O

P 

ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII 

 

D
O

Z
A

R
E

 

RESURSE 

I 

RESURSE 

II 

 

ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI 

 

ACTIVITATEA ELEVILOR 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Momentul 

organizatoric 

 

- Asigură condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de 

clasă, pregătirea materialului didactic şi 

stabilirea liniştii. 

- Se pregătesc pentru începerea orei de 

limba română 

 

1’ 

frontal  

 

 

 

 

O

1 

 

 

 

II. Captarea şi 

orientarea atenţiei 

 

  

a) 

Se realizează verificarea cantitativă şi 

calitativă a temei. Se fac aprecieri asupra 

modului de rezolvare . 

 

b) Activitate independentă în perechi: 

Transcrieţi şi completaţi cu pronumele 

potrivite.Dezlegaţi ghicitorile. (Anexa 1) 

*Gazdă bună şi aleasă 

E la orişicine –n casă; 

.......primeşte pe orişicine 

Şi când pleacă sau când vine. 

 

 

Elevii prezintă caietele şi verifică tema 

colegului 

 

 

 

  Completează  ghicitorile  

 

 

Dezleagă ghicitorile şi anunţă 

răspunsul. 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

jocul 

didactic,  

individual 

 

 

 

expunerea 

conversaţia 

frontal 

 

fişă 
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*Spre stânga de-i suceşti nasul,  

......îndată-ţi umple vasul! 

 

Două scânduri cu inele  

Păstrăm cărţile pe ......! 

 

 III. Anunţarea 

titlului lecţiei şi a 

obiectivelor 

 

 

- Anunţă şi scrie la tablă titlul lecţiei:  

Pronumele.Recapitulare şi aprofundare. 

- Atrage atenţia asupra participării active 

şi cu interes la lecţie. 

 

 

 

- Ascultă cu atenţie 

 

2’ 

 

 

 

 

frontal 

 

tabla 

manualul 

 

 

O

1 

 

 

 

 

 

IV. Dirijarea 

procesului de 

recapitulare şi 

aprofundare 

 

 

 

 

 

1. Activitate independentă diferenţiată pe 

rânduri: 

•  Cine este atent şi isteţ, găseşte toate 

pronumele personale în 3 minute. Start!  

(Anexa 2) 

• " El zise: 

     - Ştii ce, mamă, eu aş vrea să mă însor. 

     - Bine, măicuţă, bine ! Ai găsit şi tu o 

fată bună ? 

 

 

 

 

 

Pronumele:  el, eu, tu, ea, eu, voi.  

  descoperite    El,  ea,  tu,  ea. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

frontal 

exerciţiul  

individual 

 

Evaluarea 

 

 

 

 

planşa 

didactică 
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O

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Ea e găsită, mamă ! 

     - O ştiu şi eu ? 

     - O ştiţi şi voi. Ea este fata din casă. " 

( după Petre Ispirescu, "Sarea în bucate" 

) 

•    După plecarea caprei, iată şi lupul în 

pragul casei. El mâncă pe cei doi iezi 

neascultători. 

     Venind acasă, capra află de cele 

întâmplate.  

     De atunci căută şi ea prilej de 

răzbunare. 

     - Tu nu cumva să te răsufli cuiva ! zise 

ea iedului celui mic. 

     Capra îşi ţinu făgăduiala şi îl pedepsi 

pe lup.  

 

2. Dirijează actualizarea noţiunilor 

teoretice  având ca suport schema 

pronumelui. 

❖ Ce este pronumele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rǎspund la întrebǎrile adresate de 

învăţător. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

chestionarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 

pronumelui 
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O

1 

 

 

 

 

 

 

O

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖  Câte feluri de pronume 

cunoaştem? 

❖ Ce este pronumele personal? 

❖ Ce este pronumele de politeţe? 

❖ Câte numere are pronumele? 

❖ Câte persoane are pronumele şi 

care sunt ele? 

 

- Analizează şi apreciază activitatea 

echipelor. 

 

La tablă se efectuează exerciţiul 1) prin 

care elevii completează  în locul 

punctelor pronumele potrivite:  

     …….ştii să înoţi. 

Vă însoţesc şi …..în excursie. 

….merg la cinema când vor să vadă un 

film. 

….alergăm în cursa de mâine. 

Prietenele ei şi…….. vor pleca într-o 

excursie în curând. 

- Completează  în caiete  

     Tu ştii să înoţi. 

Vă însoţesc şi  euîn excursie. 

Ei.merg la cinema când vor să vadă un 

film. 

Noi alergăm în cursa de mâine. 

Prietenele ei şi ea vor pleca într-o 

excursie în curând. 

Voi vă veţi însoţi părinţii la petrecere. 

El joacă fotbal de când era mic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taie varianta scrisă incorect: 

• Noi ne-am/neam dus la bunica. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

exerciţiul 

 

 

analiza 

aprecierea 

 

 

Creioane 

colorate 
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O

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Obţinerea 

performanţelor 

 

 

 

VI. Evaluarea 

….voi vă veţi însoţi părinţii la petrecere. 

….joacă fotbal de când ere mic. 

 

 

 

2) Elevilor li se cere să taie cuvintele 

scrise greşit:  

• Noi ne-am/neam dus la bunica. 

• Pe voi va/v-a rugat să veniţi. 

• Vrei săi/să-i spui aceeaşi întâmplare ? 

• S-a /sa dus la şcoală. 

• Eu iau/i-au un caiet. 

• Tu m-ai/mai văzut alături de el. 

• Cartea sa/s-a este nouă. 

• Ea l-a /la văzut la fereastră. 

 

Corectează greşelile care apar.  

 

 

                                                                              

• Pe voi va/v-a rugat să veniţi. 

• Vrei săi/să-i spui aceeaşi întâmplare  

• S-a /sa dus la şcoală. 

• Eu iau/i-au un caiet. 

• Tu m-ai/mai văzut alături de el. 

• Cartea sa/s-a este nouă. 

• Ea l-a/ la  văzut la fereastră. 

 

Scriu pe tablă  şi în caiete propoziţiile 

corecte. 

 Se evalueazǎ frontal 

 

 

Scriu pe caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

analiza 

aprecierea 

 

exerciţiul  

 

 

 

 

 

tabla 
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O

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Analizaţi pronumele din propoziţiile 

de mai sus. 

 

4) Alcătuiţi enunţuri folosind pron.pers. I, 

nr. plural; pers. a II-a , nr.singular; pers. a 

III-a , nr. singular. 

 

 

Distribuie copiilor fişe de muncă 

independentă: 

Subliniaţi şi analizaţi ( pe fişe ) 

pronumele personale din textul următor: 

(anexa  3). 

 

 

     Eu nu am vrut să-ţi spun tot ce-mi 

spusese bătrâna. Nici ea nu ştia prea 

multe despre fecior. Aflase că el plecase 

demult din sat.  Nu i-a mai trecut prin 

minte să se întoarcă. Unii au întrebat-o pe 

bătrână despre el, dar ea nu ştia povestea 

 

 

 

- Completează fişele de evaluare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Proba scrisă 

 

 

 

independent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

 

 

Fişe de 

evaluare 
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VII. Retenţia şi 

transferul 

 

 

în întregime. Au venit apoi nişte oameni 

de prin alte locuri. Ei credeau că au aflat 

ceva despre toate peripeţiile .  

 

 

 

 

Face aprecieri generale asupra lecţiei 

Indică tema pt acasă.  

 

 

 

 

 

Notează tema. 

 

Prezentarea 

 

 frontal 

 

 

 

manualul 
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ANEXA 1 

 

Transcrieţi şi completaţi cu pronumele potrivite.Dezlegaţi ghicitorile: 

 *Gazdă bună şi aleasă 

E la orişicine –n casă; 

.......primeşte pe orişicine 

Şi când pleacă sau când vine. 

*Spre stânga de-i suceşti nasul,  

......îndată-ţi umple vasul! 

Două scânduri cu inele  

Păstrăm cărţile pe ......! 

 

ANEXA 2 

Subliniază pronumele: 

" El zise: 

     - Ştii ce, mamă, eu aş vrea să mă însor. 

     - Bine, măicuţă, bine ! Ai găsit şi tu o fată bună ? 

     - Ea e găsită, mamă ! 

     - O ştiu şi eu ? 

     - O ştiţi şi voi. Ea este fata din casă. " 

( după Petre Ispirescu, "Sarea în bucate" ) 

 

ANEXA 2 

Subliniază pronumele: 

 

•    După plecarea caprei, iată şi lupul în pragul casei. El mâncă pe cei doi iezi neascultători. 

     Venind acasă, capra află de cele întâmplate.  

     De atunci căută şi ea prilej de răzbunare. 

     - Tu nu cumva să te răsufli cuiva ! zise ea iedului celui mic. 

     Capra îşi ţinu făgăduiala şi îl pedepsi pe lup.  

      (Ion Creangă, “Capra cu trei iezi”) 
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ANEXA 3 

Fişă de evaluare 

 

Analizaţi pronumele personale din textul: 

 

     Eu nu am vrut să-ţi spun tot ce-mi spusese bătrâna. Nici ea nu ştia prea multe despre fecior. Aflase că 

el plecase demult din sat.  Nu i-a mai trecut prin minte să se întoarcă. Unii au întrebat-o pe bătrână despre 

el, dar ea nu ştia povestea în întregime. Au venit apoi nişte oameni de prin alte locuri. Ei credeau că au 

aflat ceva despre toate peripeţiile .  
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara            

Propunătoare: prof. Cirimpei Olimpia Doina, Uscatu Maria Alexia 

Data: 9.03.2021                                                                                                                                 

Durata lecției: 50 min                                                                                                       

Clasa: a V-a                                                                                                                                    

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Unitatea II ,,LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ”  

Tipul lecției: mixtă 

Competențe generale: 

 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și 

producerea textului oral. 

2.  Receptarea textului scris, de diverse tipuri 

3.  Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

 

Competențe specifice:  

               1.1  Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare 

explicite și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate. 

               1.3  Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de comunicare. 

               1.4  Realizarea unor interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de 

ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de aceștia. 

               2.1  Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale. 

               2.3  Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de 

diferite tipuri, pe teme familiare 

               3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea 

unor imagini, desene, scheme etc. 
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Obiective operaționale:  

       A) Cognitive 

              

✓ O.1- Elevii vor fi capabili să evidențieze ideile principale cronologice ale desfășurării acțiunii din 

fragmentul extras din  ,,Vizită...” de I.L.Caragiale. Obiectivul se consideră atins dacă elevii le vor 

numi integral, în ordinea corespunzătoare 

✓ O.2- Elevii vor fi capabili să identifice tema, personajele, indicii spațiali și temporali aferenți textului. 

Obiectivul se consideră atins dacă cel puțin doi elevi  vor menționa tema, personajele și indici spațio-

temporali . 

✓ O.3- Elevii vor fi capabili să reliefeze trăsăturile morale și fizice personajului principal. Obiectivul se 

consideră atins dacă elevii vor numi aceste particularități. 

   

B) Psihomotori  

✓  O.4- Elevii vor adopta o poziție corectă a corpului pentru scris. 

✓  O.5- Elevii vor avea un comportament corespunzător pe parcursul lecturii și a întregi ore. 

 

                 C) Afective 

✓  O.6- Elevii își vor controla puterea de concentrare în timpul lecturării. 

          

 

Strategi didactice: 

 

✓ Metode și procedee: conversația euristică, explicația, lectura selectivă. 

 

✓ Mijloace de realizare: manual, fișă de lucru, explozia stelară, Wordwall, Google Earth, YouTube 

 

✓ Formă de organizare: frontal și individual 
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Forme și tehnici de evaluare:  

 

✓ Observarea sistematică, 

 

✓ Evaluate răspunsurilor acordate de elevi,  

 

✓ Aprecieri verbale 

 

Bibliografie:  

 

➢ Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a. Autori: Adrian Costache, Camelia Săpoiu, 

Angela Turculeț, Corina Buzoianu, Veronica Hoitan. Editura ,,SIGMA”. 

 

➢ Programa școlară pentru clasa a V-a la Limba și literatura română, avizată prin ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării ştiințifice nr. 5097/09.09.2009. 
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ETAPELE 

LECȚIEI 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

D
U

R
A

T
Ă

 

METODE/ 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

I 

RESURSE 

II 
ACTIVITATEA 

PROPUNĂTORULUI 

ACTIVITATEA ELEVILOR 

      

1.Moment 

organizatoric 

   

Asigurarea condițiilor optime pentru 

desfășurarea lecției:  

-pregătirea materialelor didactice; în 

dreptul fiecărui elev se va afla câte o fișă 

întoarsă, cu partea albă la vedere. 

-asigurarea condițiilor de ordine şi 

disciplină;  

-pregătirea colectivului de elevi pentru 

lecție. 

 

 

 

 

 

Elevii își pregătesc caietele, cărțile și 

instrumentele de scris și deschid 

manualele digitale 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

Caiet,  

Manual,   

Fisă de lucru, 

Laptop  
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2. Captarea 

atenției 

 

Comunic copiilor: ,,Vă rog, să urmăriți 

filmulețul următor.” 

https://www.youtube.com/watch?v=nbdN

XbFHFBs&t=6s 

Adresez întrebările:  

-,,Cunoaște cineva din ce operă literară 

face parte această secvență?”;  

-,,Poate să îmi spună cineva care este 

autorul acestei opere literare?”. 

 

 

Elevii privesc filmul. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund: 

- ,,Secvența face parte din opera literară 

,,Vizită…”;  

 - ,,Autorul operei literare este 

I.L.Caragiale.” 

 

9’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Laptop,  

Videoproiector 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbdNXbFHFBs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=nbdNXbFHFBs&t=6s
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3. Anunțarea 

temei 

 

 

 

 

Scriu titlul pe tablă și comunic elevilor: 

- ,,La finalul acestei ore veți fi capabili să 

evidențiați ideile principale cronologice 

ale desfășurării acțiunii; să identificați 

tema, personajele, indicii spațiali și 

temporali aferenți și să  reliefați trăsăturile 

morale personajului principal.” 

 

Elevii sunt atenți și își notează titlul în 

caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

Conversația 

Observația 

sistematică a 

elevilor 

Caiet 

 

 

 

 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

 

În continuare, comunic copiilor:  

-,,Vă rog să deschideți manualele la 

pagina 62, unde se află lecția noastră de 

astăzi.”  

Arăt elevilor, pe videoproiector, o 

prezentare realizată în Google Earth cu 

Elevii își deschid manualele. 

 

 

Elevii urmăresc materialul și notează 

datele pe scurt despre autor. 

27’ 

 

Frontal 

 

Conversația 

 

 

 

Caiet,  

Manual, 

Laptop ,  

Videoproiector 
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câteva date esențiale despre I.L.Caragiale, 

pe care, pe scurt, le vor nota în caiete. 

 

https://earth.google.com/web/@48.46155

559,19.73848874,329.67198806a,155348

2.76903132d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQo

jCiExVHZhclBid0sybG1ENENtNjhjT0N

6MG0zZWxNMUp1ZG8 

Comunic elevilor: 

-  ,,Acum, după ce ne-am familiarizat cu 

autorul, putem lectura textul. Mai întâi, 

voi citi eu, ca model, iar voi veți sublinia 

cuvintele ale căror sens nu le cunoașteți.” 

Pe urmă, explic cuvintele necunoscute. 

Adresez următoarea cerință:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți la lectura model și își 

subliniază cuvintele necunoscute. 

 

Elevii îmi comunică termeni 

necunoscuți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

Observația 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Manual, 

 

 

Caiet 

 

 

 

Manual 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

https://earth.google.com/web/@48.46155559,19.73848874,329.67198806a,1553482.76903132d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExVHZhclBid0sybG1ENENtNjhjT0N6MG0zZWxNMUp1ZG8
https://earth.google.com/web/@48.46155559,19.73848874,329.67198806a,1553482.76903132d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExVHZhclBid0sybG1ENENtNjhjT0N6MG0zZWxNMUp1ZG8
https://earth.google.com/web/@48.46155559,19.73848874,329.67198806a,1553482.76903132d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExVHZhclBid0sybG1ENENtNjhjT0N6MG0zZWxNMUp1ZG8
https://earth.google.com/web/@48.46155559,19.73848874,329.67198806a,1553482.76903132d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExVHZhclBid0sybG1ENENtNjhjT0N6MG0zZWxNMUp1ZG8
https://earth.google.com/web/@48.46155559,19.73848874,329.67198806a,1553482.76903132d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExVHZhclBid0sybG1ENENtNjhjT0N6MG0zZWxNMUp1ZG8
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- ,,Acum, veți citi voi textul, în șir, după 

ordinea rândurilor de bănci, individual, 

câte 5-6 propoziții.” 

La terminarea lecturii, comunic elevilor:  

- ,,Vă rog, să luați și să priviți fișa, din 

dreptul fiecăruia. Ce observați?” 

(ANEXA 1) 

Fac precizări privind întrebările:  

- ,,Acestea vizează conținutul textului 

suport. Întrebarea CINE? face referire la 

cine face acțiunea.” 

- ,,Întrebarea CE? semnifică ce a declanșat 

acțiunea și așa mai departe.”  

- ,,Pentru a afla răspunsul fiecăreia, trebuie 

să puneți întrebarea acțiunii, spre 

exemplu:  

CÂND se petrece acțiunea?; 

 

Elevii citesc textul, în lanț. 

 

Elevii răspund:  

- ,,Observăm o stea, iar în dreptul 

fiecărui colț există o întrebare.”  

 

 

Elevii completează, pe fișa primită, 

răspunsul aferent. 

Răspunsurile elevilor:  

- ,,Acțiunea se petrece în casa familiei 

Popescu. Ea este realizată de Ionel 

Popescu. ” 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Conversația 

euristică 

Explicația 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 
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UNDE se petrece acțiunea? și așa mai 

departe. Voi, va trebui să completați în 

spațiul aferent răspunsul corect. Pentru 

aceasta activitate, aveți la dispoziție 5 

minute.” 

Corectez, împreună cu elevii răspunsurile. 

 

 

 

În continuare, adresez întrebarea: 

- ,, Știe cineva să îmi spună care este 

personajul principal al acțiunii, având în 

vedere răspunsurile pe care le-ați scris pe 

fișă?” 

 

- ,,Acțiunea se întemeiată de Sfântul 

Ion.”  

- ,,Ea este declanșată din cauza 

onomasticii doamnei Popescu. ” 

- ,,Factorul care declanșează acțiunea 

este Ionel, care , fiind un băiat răsfățat și 

neastâmpărat, se poartă nepoliticos.” 

 

 

 

 

 

Elevii răspund:  

- ,,Personajul principal este Ionel 

Popescu.” 

 

Frontal 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi. 

Individual 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi 

 

Individual 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi 

 

 

Laptop 

Videoproiector 

Wordwall 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
  
 

1601 
 

Voi solicita elevilor, folosind citirea 

selectivă:  

- ,,Acum, voi numi câțiva elevi să îmi , 

din manual, pasajele care îl descriu pe 

Ionel Popescu.” 

Adresez următoarea cerință:  

,, Având în vedere atât comportamentul lui 

Ionel, cât și acțiunile pe care el le face, vă 

invit, să îl analizați și să găsiți cât mai 

multe însușiri în jocul următor, cuvintele 

fiind amestecate. Aveți la dispoziție 4 

minute.” 

https://wordwall.net/resource/11966501 

 

 

 

 

Elevii citesc secvențele din manual. 

 

 

 

 

Elevii analizează comportamentul lui 

Ionel Popescu. 

https://wordwall.net/resource/11966501
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5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

Voi realiza un joc interactiv, în Wordwall, 

vizând informațiile din fragmentul dat și 

oferind explicații necesare fiecărei 

întrebări. 

https://wordwall.net/resource/11927231/

%c3%aentreb%c4%83ri-viz%c3%a2nd-

con%c8%9binutul-textului-

vizit%c4%83-de-ilcaragiale 

 

Elevii găsesc însușirile și răspund: 

- ,,Ionel Popescu este needucat, 

neastâmpărat, răsfățat, arogant, obraznic, 

violent.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

Frontal 

 

Explicația 

 

Conversația 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop  

Videoproiector 

Wordwall 

 

 

 

 

 

 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

Spun următorul exercițiu:  

- ,,Pentru a sintetiza,  conținutul 

fragmentului, vă rog, să ordonăm 

cronologic ideile principale ale acțiunii, 

Elevii ordonează ideile principale 

conform ordinii specifice. 
3’ 

Frontal 

Conversația 

Explicația 

 

Laptop 

Videoproiector 

Wordwall 

https://wordwall.net/resource/11927231/%c3%aentreb%c4%83ri-viz%c3%a2nd-con%c8%9binutul-textului-vizit%c4%83-de-ilcaragiale
https://wordwall.net/resource/11927231/%c3%aentreb%c4%83ri-viz%c3%a2nd-con%c8%9binutul-textului-vizit%c4%83-de-ilcaragiale
https://wordwall.net/resource/11927231/%c3%aentreb%c4%83ri-viz%c3%a2nd-con%c8%9binutul-textului-vizit%c4%83-de-ilcaragiale
https://wordwall.net/resource/11927231/%c3%aentreb%c4%83ri-viz%c3%a2nd-con%c8%9binutul-textului-vizit%c4%83-de-ilcaragiale
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oral,  din jocul următor, ele fiind 

amestecate.” 

https://wordwall.net/resource/11926279/o

rdonarea-ideilor-principale 

 

Analiza 

răspunsurilor 

acordate de 

elevi 

7. Încheierea 

lecției 

Se fac aprecieri globale cu caracter 

motivant, privind participarea elevilor la 

lecție. 
Elevii ascultă. 1’ 

 

Conversația 

Observația 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/11926279/ordonarea-ideilor-principale
https://wordwall.net/resource/11926279/ordonarea-ideilor-principale
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ANEXA 1 
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.................................................................................
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.................................................................................
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.................................................................................

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

.................................................................................
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CINE? 

CE? 

CÂND? DE CE? 

UNDE? 
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Proiect de lecţie 

 

 

Propunător: Prof. Matei Cătălin-Andrei, Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești 

Clasa: a IV-a  

Disciplina: Religie 

Subiectul lecţiei: PATIMILE, MOARTEA, ÎNGROPAREA ŞI ÎNVIEREA DOMNULUI 

Tipul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor despre Patimile,Moartea, Îngroparea şi Învierea Domnului Iisus 

Hristos, dezvoltarea capacităţii de trăire afectivă a elevilor faţă de suferinţele Mântuitorului 

  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

La sfîrşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

      O1 – să precizeze locul, timpul morţii şi îngropării Domnului; 

      O2 – să explice participarea întregii naturi la moartea Mântuitorului Hristos 

      O3 – să interpreteze corect scenele biblice şi icoanele ce reprezintă evenimentele amintite 

ordonându-le după succesiunea evenimentelor 

      O4 – să înţeleagă scopul pentru care S-a jertfit Mântuitorul şi modul prin care noi putem beneficia de 

jertfa Lui 

 

OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE  

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili : 

       O5 – să ştie că toţi creştinii cinstesc Patimile, Răstignirea, Moartea şi Îngroparea Domnului în 

fiecare an, în ziua de vineri din Săptămâna Patimilor, numită şi Vinerea Mare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

1. Metode şi procedee: conversaţia, lectura expresivă,explicaţia, exerciţiul, povestirea, audiţia; 

2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, rebus, icoane, Sfânta Scriptură, icoana Răstignirea 

Domnului; 

3. Forme de organizare a activităţilor: activitate individuală, frontală şi pe grupe 
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         4. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, 

Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000. 

 

4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a IV-a , Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 

2009. 

5. Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metode active de predare învăţare. Metode şi aplicaţii la religie, 

Ediura „Sf. Mina”, Iaşi, 2009 

 

     Desfăşurarea lecţiei 

 

N

r. 

cr

t 

Etapele 

lecţiei 

O

b. 

op 

Tim

p 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Metode 

şi 

procede

e 

Mijloa

ce 

de 

învăţa

re 

Forme 

de 

organiz

are 

Evalu

are 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Momentul 

organizato

ric 

 2, Salutul 

Rugăciunea 

Notarea 

absenţelor 

Pregătirea 

pentru 

începerea 

lecţiei 

Salutul 

Rugăciunea 
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2. Precizarea 

titlului şi a 

obiectivelo

r 

 2, Profesorul 

prezintă 

conţinutul, 

obiectivele şi 

titlul lecţiei de 

consolidare. 

-„Vom fixa şi 

vom completa 

cunoştinţele 

despre 

sărbătoarea pe 

care o 

aşteptăm cu 

toţii (Învierea 

Domnului) 

cunoscând cât 

mai multe 

informaţii 

despre 

„Răstignirea, 

Moartea şi 

Învierea 

Domnului” 

 

 

 

 

Elevii 

ascultă cu 

atenţie. 

   

 

 

 

Activitat

e 

frontală 

 

3. Recapitul

area 

conţinutul

ui pe baza 

planului 

stabilit 

 17, Pe tabla 

acoperită se 

află titlul 

„Răstignirea, 

Moartea şi 

Învierea 

Domnului”, 

câteva 

 

 

Elevii 

răspund: 

 

 

„...s-au 

sfătuit să-L 
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întrebări şi 

două 

învăţături. 

Întrebări: 

o Ce s-au 

sfătuit să 

facă 

arhiereii şi 

bătrânii 

poporului 

evreu cu 

Intrarea lui 

Iisus  în 

Ierusalim? 

 

o În ce zi au 

luat 

această 

hotărâre? 

 

 

o De ce 

voiau să-L 

prindă? 

 

 

 

 

o Cum a fost 

pedepsit 

prindă şi să-

L omoare” 

 

 

 

„...miercuri, 

a treia zi 

după intrarea 

Sa în 

Ierusalim” 

 

„...pentru că 

nu credeau 

că este Fiul 

lui 

Dumnezeu” 

 

 

„...prin 

răstignire(m

oarte pe 

cruce), într-o 

zi de vineri” 

 

 

 

 

 

Elevii le 

notează în 

caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convers

aţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat

e 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreci

eri 

verbale 
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Iisus 

Hristos? 

 

Învăţături: 

o Prin Jertfa 

de pe 

Cruce, 

Mântuitoru

l Hristos a 

readus 

posibilitate

a 

dobândirii 

Împărăţiei 

lui 

Dumnezeu

. 

 

o Prin 

credinţă, 

har și fapte 

bune, 

fiecare om 

poate 

dobândi 

mântuirea. 
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4. Realizarea 

de către 

elevi a 

unor 

lucrări pe 

baza 

cunoştinţe

lor 

recapitula

tive 

 20, Profesorul 

spune: 

„Pentru a 

înţelege mai 

bine această 

sărbătoare 

avem un joc: 

de completat 

un puzzle. 

Fiecare are 

nişte fişe pe 

bancă, dar în 

funcţie de 

biletul pe care 

îl extragem, 

aceea va fi 

ordinea”descif

rării” puzzel-

ului.(Anexe) 

Reguli: 

Un elev va 

extrage un 

jeton cu un 

număr pe el. 

Elevii rezolvă 

exerciţiile cu 

numărul 

respectiv. 

După 

rezolvare se 

 

 

 

 

Elevii 

ascultă cu 

atenţie 

regulile 

jocului. 

 

 

 

Elevii 

rezolvă 

sarcinile de 

pe foi şi 

răspund oral. 

 

 

 

 

Convers

aţia 

Explicaţi

a 

 

 

 

Convers

aţia 

  

 

 

 

Activitat

e 

frontală 

 

 

 

Activitat

e 

individu

ală 

 

 

 

 

Apreci

eri 

verbale 
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întoarce partea 

de imagine şi 

tot aşa până 

apare 

imaginea cu 

„Răstignirea 

Domnului 

Iisus Hristos” 

5. Apreciere

a şi 

generaliza

rea 

 5, Se prezintă 

elevilor 

imagini în 

Power Point 

despre 

„Moartea, 

Răstignirea 

Domnului 

Iisus Hristos”. 

Se pune şi 

CD-ul muzical 

-Prohodul 

Domnului. 

Se împarte 

elevilor 

brăţări. 

 

 

Elevii 

privesc 

filmuleţul şi 

recunosc 

momentele. 

 

 

Convers

aţia 

   

6. Apreciere

a 

activităţii 

elevilor 

 2, Se fac 

aprecieri 

generale şi 

individuale 

privind 

implicarea în 

Elevii 

ascultă 

aprecierile 

făcute de 

profesor. 

Explicaţi

a 

 Activitat

e 

frontală 
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activitatea din 

timpul lecţiei. 

7. Precizarea 

temei 

pentru 

acasă 

 1, Un text cu 

titlul 

„Sărbătoarea 

Paştelui în 

familia mea” 

Elevii 

notează tema 

în caiete. 

Explicaţi

a 

 Activitat

e 

frontală 

 

8. Încheierea 

lecţiei 

 1, Rugăciunea 

Salutul 

Rugăciunea 

Salutul 

    

 

1.  Completaţi spaţiile punctate şi încercuiţi varianta corectă : 

a)După Cina cea de Taină, Iisus a plecat împreună cu …………….. în  Grădina ……………...  

pentru a se ……….. . Acolo au venit ………… împreună cu Iuda, pentru a-L ……… . Pentru trădarea lui 

Iisus, Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi.                                                                                                                             

b)Patimile, Moartea şi Îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: 

a) Duminica Floriilor 

b) Vinerea Mare 

c) în fiecare zi 

c)Iisus a murit la ora …. După-amiaza, iar pentru a se convinge de acest lucru, un soldat L-a 

împuns cu suliţa în coastă, de unde a curs …………………. şi ………. .                                                                                                                                

 Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? 

Soldaţii Îl iubeau 

pe Iisus. 

Soldaţii L-au 

prins pe Iisus. 

Soldaţi I-au dat 

mâncare lui Iisus. 

Iisus a fost 

batjocorit. 

Iisus a fost dus la 

judecată. 

Iisus a avut pe 

cap coroană de 

spini. 

Soldaţii erau 

prietnii lui Iisus. 

Iisus a foat dus la 

Pilat. 

Soldaţii I-au cerut 

iertare lui Iisus. 
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Judecata lui Iisus 

a fost  lunea. 

Pilat nu Îi găseşte 

nicio vină lui 

Iisus. 

Iuda nu a luat cei 

30 de arginţi. 

Mulţimea cerea 

eliberarea lui 

Iisus. 

Mulţimea striga: 

“Răstigneşte-L!” 

Sinedriul a 

hotărât că Iisus e 

nevinovat. 

 

 

  

   

2.  Alături vei găsi cuvintele care lipsesc din propoziţiile de mai jos. Scrie-le la locul potrivit în 

propoziţii: 

 

a) S-a coborat din cer, a ridicat piatra de la uşa mormântului, a răsturnat-o la pământ şi a şezut 

deasupra ei. El este……………………………… 

b) În timp ce  păzeau mormântul, de frică, au căzut la pământ ca morţi. Ei 

sunt……………………. 

c) Au mers la mormânt ca să-I ungă trupul cu miresme. Ele 

sunt…………………………………… 

d) I-a vestit că Iisus a înviat şi le-a poruncit să ducă  această veste ucenicilor Săi. El este…………. 

……………………… 

e) S-a aratat Mariei Magdalena şi celorlalte femei şi le-a spus: “Bucuraţi-vă!” . El este 

…………… 

f) S-au dus la arhierei şi le-au relatat tot ce s-a intamplat. Ei 

sunt…………………………………… 

g) Le-au dat bani ca să spună că, pe când dormeau, Apostolii au venit şi au furat trupul lui Iisus. Ei 

sunt………………………………………… 

 

Îngerul Domnului 

Domnul Iisus Hristos 
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 3.         La ora trei după-amiază, Iisus a murit. Ce s-a întâmplat atunci? Completează cu informaţiile 

corecte:    

 

     Catapeteasma s-a                                                       Pământul s-a 

……………………………  

  …………………………… 

            Văzând toate acestea, sutaşul 

 

              care Îl păzea, înfricoşat, a zis: 

 

             “Cu adevarat ……………… 

 

            ……………………………. 

              era Acesta”. 

 

 

Pietrele s-au ……………………     Multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au 

…………………………………    ……………………………………….. 

 

 

Înger 

     Arhiereii 

Femeile  

       mironosiţe 

 

 

Soldaţii 
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4.                 Care au fost patimile îndurate de Iisus ? Completează: 

 

L-au……………………….de haine     I-au pus o ………………………. de  

spini pe cap 

          

 

 

L-au…………………………..           Soldaţii romani L-au batjocorit           În mâna dreapta I-au 

pus o........................................... 

                  pe Iisus   

 

L-au …………………….cu palmele    L-au 

…………………………….. 
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PROIECT   DIDACTIC 

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”,Pitești 

Obiectul: Matematică 

Clasa:  a  V - a  A 

Data:   5.11.2020 

Profesor: Mitrache Delia-Maria 

Unitatea de învăţare:  Numere naturale 

Tema:  Compararea puterilor 

Tipul lecţiei:   Lecţie de  predare – învăţare  

Competenţe generale: 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigate şi rezolvare de probleme 

3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

Competenţe specifice: 

1. Să efectueze operaţii (adunări, scăderi, înmulţiri, ridicări la putere ) cu numere naturale 

2. Să cunoască proprietăţile adunării, înmulţirii şi ridicării la putere 

3. Să cunoască ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor 

4. Să efectueze calcule cu operaţiile studiate 

Competențe derivate: 

•  cognitive: 

Elevul va fi capabil  

❖ Să  efectueze corect adunări scăderi, înmulţiri, ridicări la putere 
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❖ Să  efectueze corect înmulţirea şi ridicarea la putere a numerelor naturale 

❖ Să  efectueze corect operaţiile învăţate cu  numere naturale respectând ordinea efectuării operaţiilor 

  

•  psihomotorii 

❖   Să scrie lizibil pe caiete şi la tablă 

❖  Să lucreze ordonat 

 

 

•  afective 

❖   Să stimuleze curiozitatea elevilor, dezvoltând simţul critic 

❖   Să dezvolte spiritul de observaţie şi concentrarea în rezolvare 

❖   Să fie atenţi şi să participe afectiv şi activ la lecţie  

Strategii didactice: 

 

➢ Principii didactice 

- principiul participării şi învăţării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse 

 

➢ Metode şi procedee 

- conversaţia 

- exerciţiul  

- activitatea independentă    

 

➢ Mijloace de realizare 

- Manual 

- Fişe de lucru 
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- Culegere – Zaharia Maria, Zaharia Dan, Matematică pentru clasa a V-a, Editura Pralela 45, 2020 

 

➢ Forme de organizare 

 

- Frontală şi individuală   

 

DESFĂŞURAREA   LECŢIEI 

 

 

Etapele 

lecţiei 

 

 

Competenţe 

 

Conţinutul   lecţiei 

Strategii didactice 

Metode, 

procedee 

Forme de 

activitate 

 

I  Moment 

Organizatoric 

 

  

Se  asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei;se face 

prezenţa şi se  notează absenţii. 

 

conversaţia 

 

frontal 

II Verificarea  

temei pentru 

acasă 

 Se  verifică tema pentru acasă, comentându-se ideile de rezolvare 

enunţate de elevi. 

Se clarifică eventualele nelămuriri 

 

conversaţia 

 

frontal 

III Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  

Se anunţă titlul lecţiei Compararea puterilor,  şi obiectivele  lecţiei  

conversaţia frontal 

 

 

 

 

 

CS1 

     

      Noi ştim să comparăm numerele naturale, şi vom compara 

uşor şi puterile, atunci când avem  baza şi exponentul numere 

 

învăţarea prin 

descoperire 

 

 

frontal 
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IV   Dirijarea 

învăţării 

 

CS2 

 

 

CG3 

 

 

CS2 

 

 

CG3 

mici. Ce ne facem însă, când sunt numere mari şi nu putem 

efectua ridicările la putere? 

Pentru aceste situaţii avem câteva reguli simple: 

1. Când puterile au aceeaşi bază, este mai mare puterea ce 

are exponentul mai mare: 

 

Ex.: dintre    26 54 si 26 45         este mai mare  26 54 

2. Când puterile au acelaşi exponent, este mai mare puterea 

ce are baza mai mare 

      Ex.: dintre    32 79  si 23 79     este mai mare  32 79   

      3.    Când puterile au atât bazele, cât şi exponenţii diferiţi, 

trebuie aduse la aceeaşi bază sau la acelaşi exponent  

Pentru a compara 92…şi….34  îl vom scrie pe 9 ca putere a lui 3 

92=(32)2 = 34  

Deci  92 = 34  

      Se vor împărţi elevilor  fişele de lucru  anexate 

    Pe rând , câte un elev rezolvă la tablă câte un exerciţiu. 

Ceilalţi elevi lucrează în caietele de clasă şi se corectează 

reciproc. 

    Dacă e nevoie profesorul sau elevii pot interveni. 

Se va reaminti ordinea efectuării operaţiilor în cazul în care apar 

în exerciţiu operaţii de adunare, scădere şi înmulţire, eventual 

paranteze 

Se impune supravegherea permanentă a elevilor pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a lecţiei. 

 

conversaţia 

 

expunerea 

 

 

învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

conversaţie 

 

 

 

 

Învăţare prin 

descoperire 

 

 

 

 

expunere 

 

 

 

        şi  

individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

        şi  

individual 
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V Asigurarea 

feedback-ului 

 Se repetă  cu elevii  regulile de calcul învăţate  conversaţie frontal 

VI Evaluarea  La sfârşit au loc concluziile şi aprecierile profesorului.  

Elevii îşi exprimă părerea în legătură cu activitatea susţinută, 

Sunt notaţi elevii care s-au remarcat la lecţie 

conversaţie frontal 

VII  Tema 

pentru acasă 

O2 

O3 

Elevii vor primi temă de casă exerciţiile de pe fişă rămase 

nerezolvate 

profesorul oferă indicaţii pentru rezolvarea temei 

conversaţie frontal 
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Fişă de lucru 

Compararea puterilor 

 

1.Comparaţi următoarele numere: 

    a)34 şi 43 ;b) 25 şi 52 ;c) 142 şi 41 ;d) 92 şi 1011 ;e) 250 şi 031 ;f) 26 şi 43 ; 

 

2.Comparati puterile urmatoare 

 

a)  26 54 si 26 45         b)  32 79  si 23 79         c)  12009  si  2010 0    d)  12009  si  2009 1                 

e)  2009 0 si 0 2009            

 

3.Comparaţi puterile 

a)    7879     7811                           c)  518      52                              e)  225     21   

b)    23        53                              d)  212     22                             f)  153     73   

                                                      

4. Comparaţi  puterile: 

a) 32304 ……33204    ;      b)12429....14249  ;         c)0333……..03   ;            d)92…….34; 

e)1344 ……..1433    ;        f)42 …….33   ;              g)8893 ……..9983          h)20090…..20080. 

 

5.Comparaţi următoarele numere, scriindu-le ca puteri cu aceeaşi bază : 

a)813 şi 169; b) 412 şi 87 ;c) 231 şi 167 ;d) 3260 şi 6450 ; e) 319 şi   910 ;f) 2711 şi 916 ;                 g) 8131 

şi 3129 ;h) 621 şi 3611  i)2512 şi 524 ;j) 2525 şi 12515 ;k) 10071 şi 100051 ; 

 l) 100009 şi 1039 ;m) 492007 şi 74007 ;n) 1111 şi 1216 ;o) 911 şi 323 . 

 

6.Comparaţi următoarele numere,scriindu-le ca puteri cu acelaşi exponent:  

a)514 şi 235;   b) 1040 şi 380 ;       c) 315 şi 220 ;       d) 339 şi 426 ;   e) 710 şi 415 ;     f) 264 şi 96 ;    g) 

3020 şi 2030 ;h) 622 şi 333 ;i) 2111 şi 974 ;j) 1346 şi 569 ;k) 1041 şi 8123 ;l) 34 şi 43 ; 

 m) 2518 şi 827 ;n) 448 şi 636 ;o) 551 şi 2119 

 

7.Comparaţi  puterile: 

5677  5766  82  43  45641  4561 

41021  41012 1345  0345 22  41 

4552  5442 122122  123122 33333  33344 

562030  562303 52  24 5434  5534 

6723  6732 067  068 83003  83300 

12345  123 942002  942020 11999  119 

6890  890 112  43 0544  1455 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

UNITATEA:   ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nicolae Bălcescu, Pitești 

CLASA: a V- a   

DATA: 27.05.2021 

PROFESOR:  Mitrache Delia Maria 

ARIA CURRICULARĂ:  Matematică şi ştiinţe 

OBIECTUL:  Matematică – Algebră 

UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE: Fracţii zecimale 

TEMA LECŢIEI:   Operaţii cu fracţii zecimale 

TIPUL LECTIEI:   Lecţie de verificare a cunoştinţelor şi evaluare prin teste 

TIMP:  40 minute. 

    OBIECTIVE DE EVALUARE:  

               Pe baza cunoştinţelor ce vor fi tratate în cadrul lecţiei, elevii trebuie şi demonstreze 

că au dobândit performanţele preconizate explicite în următoarele obiective: 

              01:Să identifice cifra ordinului cerut pentru o fracţia dată, respectiv să identifice 

fracţiile zecimale periodice simple şi mixte dintr-un șir de fracții zecimale dat; 

              02 :Să aproximeze o fracţie zecimală; 

              03:Să încadreze o fracţie zecimală între 2 numere consecutive; 

              04:Să aplice algoritmul de împărţire a unei fracţii zecimale la un număr natural sau 

la o fracţie zecimală cu un număr finit de zecimale nenule; 

              05: Să compare două fracţii zecimale; 

              06: Să transforme fracţii ordinare în fracţii zecimale şi invers; 

              07: Să  respecte ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii; 

              08: Să rezolve o problemă practică care implică utilizarea operaţiilor cu fracţii 

zecimale. 

   COMPETENŢE GENERALE  

 

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea 

apar  

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în 

diverse surse informaționale  

3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice  
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4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor 

de rezolvare pentru o situaţie data 

      5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date  

      6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite 

domenii 

   COMPETENTE SPECIFICE: 

1. Identificarea fracţiilor zecimale în context zecimale; 

2. Efectuarea de operaţii cu numere rationale exprimate sub formă zecimală; 

3. Utilizarea de algoritmi pentru efectuare operaţiilor cu fracţii zecimale; 

4. Utilizarea limbajului specific fracţiilor zecimale; 

5. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii zecimale pentru a estima sau 

pentru a verifica validitatea unor calculi. 

6. Reprezentarea matematică, folosind fracţii, a unei situaţii date. 

 

  COMPETENŢE DERIVATE: 

                  Evaluarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite şi aprofundarea eventualelor 

noţiuni la care se   observă rămâneri în urmă. 

                  Dezvoltarea capacităţii de sinteză a elevilor. 

                Evaluarea competenţelor specifice şi a strategiilor utilizate în scopul realizării lor. 

                 

 Reglarea şi perfecţionarea continuă a metodologiei instruirii pe baza informaţiilor obţinute 

în urma evaluării.                        

 

                 Obiectivele probei de evaluare trebuie să fie generate de competenţele programei 

şcolare, această  corelaţie fiind evidenţiată în următorul tabel : 

Obiectivele probei de evaluare Competenţe specifice 

              01:Să identifice  cifra ordinului cerut pentru o 

fracţia dată, respectiv să identifice fracţiile zecimale 

periodice simple şi mixte dintr-un șir de fracții zecimale 

dat ; 

              02 :Să aproximeze o fracţie zecimală; 

              03:Să încadreze o fracţie zecimală între 2 

numere consecutive; 

1.Identificarea fracţiilor zecimale 

în contextul dat ; 

2. Efectuarea de operaţii cu 

numere rationale exprimate sub formă 

zecimală; 

3. Utilizarea de algoritmi pentru 

efectuare operaţiilor cu fracţii zecimale; 
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TIPURI DE ITEMI  FOLOSIŢI: 

- obiectivi: 

◼ de completare, cu alegere multiplă  

- subiectivi: 

◼ rezolvare de probleme. 

                   Itemii construiţi în vederea măsurării nivelului de atingere a obiectivelor de 

evaluare, sunt arondaţi       acestora, după cum urmează: 

                 O1:  Itemii 1, 10  

                 O2:  Itemii 2 

                 O3:  Itemii 3 

                 O4:  Itemii  4, 8, 11 b) 

     O5:  Itemii  5 

     O6:  Itemii  6, 7 

     O7:  Itemii  4, 11a) 

                 O8:  Itemii  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              04:Să aplice algoritmul de împărţire a unei 

fracţii zecimale la un număr natural sau la o fracţie 

zecimală cu un număr finit de zecimale nenule; 

              05: Să compare două fracţii zecimale; 

              06: Să transforme fracţii ordinare în fracţii 

zecimale şi invers; 

              07: Să  respecte ordinea efectuării operaţiilor 

în exerciţii; 

              08: Să rezolve o problemă practică care 

implică utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale. 

               

4. Utilizarea limbajului specific 

fracţiilor zecimale; 

5. Analizarea unor situaţii date în 

care intervin fracţii zecimale pentru a 

estima sau pentru a verifica validitatea 

unor calculi. 

6. Reprezentarea matematică, 

folosind fracţii, a unei situaţii date. 
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Nume şi prenume: 

Clasa: a V-a A 

Test sumativ 

Fractii zecimale 

 

 

I.(32p) Pentru exerciţiile 1-4 alegeţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 

1. Pentru fracţia zecimală 4,5612 cifra sutimilor este egală cu : 

A. 4   B. 2   C. 6   D. 5 

2. Aproximată prin adaos la cifra zecimilor fracţia zecimală periodică 3,(81) este egală cu: 

A. 4   B. 3,9   C. 3,81   D. 3,8 

3. Cel mai mare număr natural, mai mic decât fracţia zecimală 9,15 este: 

A. 10   B. 9,1   C. 91   D. 9 

4. Rezultatul calculului (4+4,4):2 este : 

 A. 2,4             B. 4,2               C. 4,8                                D. 8 

 

 

II.(28p) Pentru exerciţiile 5-8 completaţi răspunsul corespunzător: 

 

5. Dintre fracţiile 12,35 şi 12,4 mai mică este ….. 

6. Scrisă sub formă de fracţie ordinară fracţia zecimală 3,7 este egală cu …… 

7. Scrisă sub formă de fracţie zecimală fracţia 
3

11
este egală cu …….. 

8. Rezultatul calculului 2,8 : 0,04 este egal cu..... 

 

 

III.(30p) Pentru  exerciţiile 9-12 scrieţi rezolvările complete: 

 

9. Miruna  are  18,4  lei. După  ce  îi dă  surorii  ei  2,7  lei  primeşte  de  la  mama  încă  2  lei  iar  

apoi  îşi  cumpără  3  caiete a  1,2  lei  fiecare. Aflaţi  suma  care  îi  rămâne  Mirunei. 

 

10.  Subliniaţi cu  o  linie fracţiile  zecimale periodice  simple  şi  cu două  linii fracţiile  zecimale 

periodice mixte  din  şirul  de  mai  jos: 

3,(7)  ;  4,(56)  ;  0,00(82)  ; 123,(6)  ;  45,7(12) ; 1492,7(12)  ;  0,98(2)  ; 231,1(765)  ; 5,(145). 

      

11. Efectuaţi:  

a) 3,1- 0,562 =   

 

b) ( )  168:2:2,11034,048,0 ++ = 

 

 Timp  de  lucru: 40 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10p din oficiu. 

 

 Barem  de  notare: 

Sub. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Din oficiu 

Nr. 

pct.  

8p 8p 8p 8p 7p 7p 7p 7p 12p 6p 12p 10p 
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                                                       BAREM DE CORECTARE 

 

Subiectul I (exerciţiile 1-4) -  32 puncte 

• Se punctează doar rezultatul. 

• Nu se acordă punctaje intermediare. 

• Dacă elevul precizează pentru un item mai multe variante de răspuns, printre care şi răspunsul corect, se 

acordă 0 puncte. 

 

Nr. item  1 2 3 4 

Rezultate C B D B 

Punctaj  8p 8p 8p 8p 

 

Subiectul II (exerciţiile 1-4) -  28 puncte 

 

• Se punctează doar rezultatul. 

• Nu se acordă punctaje intermediare. 

• Dacă elevul precizează pentru un item mai multe variante de răspuns, printre care şi răspunsul corect, se 

acordă 0 puncte. 

 

Nr. item  5 6 7 8 

Rezultate 12,35 37

10
 ( )3, 6  70 

Punctaj  7p 7p 7p 7p 

 

Subiectul III (exerciţiul 9-12) - 30 puncte 

• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim 

corespunzător. 

• Pentru soluţii incomplete, diferite de cea din barem se va realiza echivalarea punctajelor intermediare în 

limitele indicate de barem. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în 

limitele punctajului indicat de barem. 

 

9. 

 

   

 18,4 2,7 15,7− =  lei îi rămân după ce îi dă surorii sale 2,7 lei 

   15,7 2 17,7+ =  lei va avea după ce primeşte bani de la mama sa       

   3 1,2 3,6 =  lei costă caietele     

   17,7 3,6 14,1− =  lei îi rămân                                                                                                                                               

  

3p 

3p 

3p 

 3p 

 

10. 

 

 

  

 Sublinierea cu  o  linie a fracţiilor  zecimale  periodice  simple 
      ( ) ( ) ( ) ( )3, 7 ;4, 56 ;123, 6 ;5, 145  

     Sublinierea cu două linii a fracţiilor  zecimale  periodice  mixte 
     ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,00 82 ;45,7 12 ;1492,7 12 ;0,98 2 ;231,1 765  

 

 

3p 

  

 3p 

11.     
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a) 
0,56 2 1,12

3,1 1,12 1,98

 =

− =
 

 

b) 

  

0,34 10 3,4

1,2 : 2 0,6

3,4 0,6 4

0,8 4 4 16,8

16,8 :168 0,1

 =

=

+ =

+  =

=

  

3p 

3p 

 

 

1p 

 1p 

1p 

2p 

1p 

 

Total 100 puncte din care 10 puncte sunt din oficiu. 

Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 
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PROIECT DIDACTIC  ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. Szoke Edith 

Grădinița cu Program Prelungit nr 12 Zalău 

Grupa: mare(5-6 ani) 

Educatoare: Szoke Edith 

Tema anuală de studiu: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

Tema săptămânii:”Magia sărbătorilor de iarnă” 

Tema zilei:”Bucurie dăruim,bucurie noi primim” 

Forma de realizare: activitate integrată de o zi 

ADP: Întâlnire de dimineață:Activitate de grup:”Globul dorințelor”-joc 

Rutine:servirea mesei,înviorarea,exersarea unor deprinderi de igienă personală; 

ALA(activități pe centre de interes) 

Artă:”Podoabe pentru brad”-pictură 

Joc de rol:”Târgul de caritate” 

Construcții:”Cutii pentru daruri” 

-”Împodobește iute bradul..”joc distractiv 
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ADE: 

D.S.-”Brăduțul caritabil”-joc didactic  

D.O.S.-”Steluțele speranței”-decupare 

Dimesnsiuni ale dezvoltării: 

1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contextede viață familiare; 

2.Comportamente prosociale de acceptare și respectare a diversității; 

2.Finalizarea  sarcinilor și a acțiunilor; 

2.Mesaje orale în diferite situații de comunicare; 

2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat; 

 

Comportamente vizate: 

1.Își coordonează mușchii în realizarea unor activități diversificate,specifice vârstei; 

2.Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat; 

2.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

2.Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei,nevoi,curiozități,acțiuni,emoții 

proprii.(comunicare expresivă) 

2.Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

Scopul activității: 

Educarea unor trăsături morale și de caracter prin implicarea în acțiuni caritabile și consolidarea 

numerției în concernul 1-6; 

Obiective operaționale:  

-să execute sarcinile de lucru date,răspunzând favorabil unor solicitări verbale; 

-să rezolve corect sarcinile jocului didactic; 

-să rezolve sarcina didactică prin tehnica decupării și lipirii; 

Strategii didactice: 
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Metode și procedee: 

observația,conversația,expunerea,explicația,demonstrația,exercițiul,jocul didactic,jocul 

Mijloace didactice: 

Figurine din ipsos,acuarele,pensulă,pahar apă,mobilier”tarabă”,globuri,decorațiuni de 

Crăciun,,placaje,șuruburi plastic,carton,jetoane cu cifre ,coli colorate autocolante,foarfecă,globuri 

decupate din carton ,laptop,recompense; 

Forma de organizare-frontal,pe grupuri mici și individual; 

Durata:1 zi 

Material bibliografic: 

➢ ”Curriculum pentru educația timpurie” – 2019  

➢ Suport pentru explicitarea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru 

educația timpurie-2019 

➢ “Piramida cunoaṣterii” L. Tataru, A. Glava, O. Chis 

➢ ,, Activitatea integrată din grădiniţă” , ed. Didactica Publishing House, 2008 

  

                    

Scenariul zilei 

Tema zilei:”Bucurie dăruim,bucurie noi primim” 

   Ziua debutează  cu Jocurile și activitățile alese,desfășurate pe centrele de interes deschise pentru 

această zi: 

  Artă:”Podoabe pentru brad”-pictură 

  Joc de rol:”Târgul de caritate” 

  Construcții:”Cutii pentru daruri” 
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În momentul sosirii,copiii  vor fi întâmpinați de educatoare ,li se va prezenta problema zilei”Brăduțul 

speranței”care va urma să fie împodobit și încărcat de cadouri realizate în decursul acestei zile de copiii 

din grupa noastră pentru copiii defavorizați,apoi după ce li se prezintă centrele deschise,vor fi îndrumați 

spre unul din acestea,în funcție de preferințele acestora și de interesul manifestat pentru activitățile 

pregătite,urmând a se face mai apoi  rotire pe la toate centrele; 

La centrul Artă,copiii au pregătite diferite forme din ipsos,reprezentând podoabe pentru brad; 

Sarcina de lucru:copiii își aleg  formele pe care le doresc și le pictează cât mai frumos,folosind culori 

specifice podoabelor pentru brad; 

La centrul Joc de rol,sunt pregătite 2 tarabe cu diferite jucării și un ”centru” de donații; 

Sarcina de lucru:copiii își aleg pe rând cate un vânzător,iar ceilalți participă la joc în calitate de 

cumpărători,apoi produsele cumpărate le donează unui centru în care trăiesc copii defavorizați; 

La centrul Construcții,copiii au placaje și cartoane decupate în colturi cu orificii,șuruburi de plastic; 

Sarcina de lucru:Copiii vor îmbina  materialele de lucru,realizând cutii pentru cadourile care vor fi puse 

sub ”Brăduțul speranței”. 

 Cadrul didactic va supraveghea activitatea copiilor, oferindu-le ajutor şi reamintindu-le problema a 

zilei 

 După finalizarea lucrărilor pe centre și aranjarea acestora,ne adunăm în semicerc,ne reamintim 

de problema zilei și analizăm dacă am rezolvat corect sarcinile de lucru(moment de reflecție 

Tranziția: este timpul pentru servirea micului dejun;prin recitativa: 

”Este timpul să mâncăm,  

Masa e gata,  

înspre baie ne-ndreptăm 

Să ne spălăm.” 

copiii se îndreaptă spre baie; 

Rutina:servirea micului dejun 

Tranziția :prin recitativa: 

”Pentru masă mulțumim 
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Și spre sală noi pornim”    copiii se îndreaptă spre sala de grupă; 

Ajunși în sala de grupă,ne așezăm pe pernuțele pregătite și aranjate în semicerc,după care continuăm cu 

întâlnirea de dimineață:salutul se va realiza prin tehnica comunicării rotative. Copiii sunt așezați în 

semicerc. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți preșcolarii, fiecare salutându-și 

colegul din stânga. Prezența este realizată în manieră interactivă, copiii fiind solicitați să-și așeze 

fotografia pe panou. Atenția copiilor se îndreaptă spre calendarul naturii. Se va stabili ziua, data, luna, 

anotimpul, vremea. În etapa  împărtăṣirea  cu ceilalti copiii își prezintă dorințele legate de cadourile 

care și le doresc de  la Moș Crăciun … iar în activitatea de grup ,copiii ating pe rând ”Globul 

dorințelor” însă  de această data trebuie să adreseze o dorință pentru copiii cu dezbilități ,celor care nu 

au avut parte de bucuria Crăciunului.   Noutatea zilei o reprezintă prezentarea de către educatoare a unui 

brad de mărimea unui copil,confecționat din carton verde ,numit ”Brăduțil speranței”care urmează să-l 

decoreze cu ornamente realizate în activitățile de azi,,să așeze sub el cadouri și jucării ”cumpărate la 

târgul de caritate,urmând ca în final acestea să fie trimise copiilor cu dezbilități. 

Prin Tranziția: ”Noi acum ne ridicăm,spre măsuțe ne-ndreptăm” ne așezăm la măsuțe și ne prgătim 

pentru DOS și DS. 

Steaua din vărful bradului luminează,vrea să ne transmită ceva.O luăm de pe brad și vedem că pe dos se 

află scris ceva.Citim copiilor și aflăm că steluța ne invită la măsuțe să decupăm niște steluțe apoi la  un 

joc care ne va ajuta să împodobim Brăduțul speranței;  

-copiii au pe masuțe o coală galbenă aurie pe care sunt ștampilate 6 steluțe de diferite mărimi încastrate 

în câte un pătrățel, 

 

După încălzirea muschilor mânuțelor( copiii decupează fiecare pătrățel apoi așează steluțele în 

castronelele de pe măsuțe. 

Educatoarea trece pe la fiecare și intervine în realizarea sarcinii,la nevoie. 

În momentul finalizării decupării steluțelor,prin Tranziția:”După ce am decupat,să trecem la 

numărat”copiii vor fi atenti la .educatoare;aceasta  citește sarcinile și regulile jocului și numărul de 

variante. 
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     Copiii au pe măsuțe câte un glob mare din carton de culori: roșu,verde,violet pe spatele cărora se află 

imprimată o cifră de la 1 la 6,precum și o coală galbenă aurie pe care sunt ștampilate 6 steluțe de diferite 

mărimi încastrate în câte un pătrățel, 

-educatoarea reamintește sarcinile jocului didactic ce urmează:raportarea numărului și cifrei la cantitate 

și invers; 

regulile jocului:  

-copilul ales prin recitativa “Steluța porneşte, la……… se opreşte” vine în faţă şi alege cifra 

corespunzătoare steluțelor de pe globul ales; 

 -copiii asociază cantitatea la cifră, lipind steluțele decupate de ei pe globul de pe măsuța lor,în 

funcție de cifra indicată pe aceasta.. 

Copilul ales de educatoare  determină locul unei cifre în scara numerică și  îl așează la locul potrivit 

formând ulterior scara numerică 

 Educatoarea prezintă variantele jocului: 

Varianta intai: Sarcina didactica: Asociaza corect cantitatea la numar. Copii  aşezaţi pe scăunele la 

măsuțe aleg din castronul educatoarei atâtea globuri câte indica numarul (batailor din palme, degetelor 

de la o mana). Urmeaza apoi jocul de probă si jocul propriu- zis. 

Varianta a doua: Sarcina didactica: Așază cifra corespunzatoare numărului de steluțe. 

Globurile alese de copii și așezate pe tablă au imprimate câteva steluțe in intervalul 1 - 6 ,copilul ales 

vine ,alege si lipește pe glob cifra corespunzătoare . 

Desfășuram varianta aceasta a jocului pana la epuizarea tuturor sarcinilor . 

 Varianta a treia: Sarcina didactică a acestei variante de joc este de a lipi pe globurile de pe 

măsuțele lor atâtea steluțe decupate de ei,câte indică cifra inscripționată pe aceste globuri. 

Se explica și se demonstrează modul de lucru  

 Copiii execută lucrarea supravegheaţi de către educatoare. Adresez întrebări copiilor pentru a verifica 

respectarea cerințelor. 

 Complicarea jocului: Sarcina didactică: Realizati scara  numerica crescătoare.  

Explicarea regulilor jocului şi a sarcinii didactice:  În fața copiilor se află ”Brăduțul speranței care 

așteaptă să fie decorat.  

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
  
 

1634 
 

Copilul ales are de rezolvat sarcina didactică . Adresez intrebari copiilor : Care este prima cifra din șirul 

numeric crescător ? (1). Așază globul cu cifra 1 și o steluța pe ramura din  partea stanga jos  .Cine este 

vecinul mai mare al cifei 1? (2). Se procedează astfel pana cand finalizăm scara numerica,așezând 

globurile mereu pe ramura de deasupra celei anterioare. Realizez apoi modificări la scara numerică 

.(copiii închid ochii).. Cer apoi copiilor să identifice modificările.Copilul care a sesizat modificarea, vine 

și repară greșala mea, rezolvând sarcina. După finalizarea jocului se va realiza un feed-back al activităţii, 

copiii fiind invitaţi să se așeze pe perne ,acord recompensele (câte o steluță magică)și adresez copiilor 

aprecieri.  

 Tranziția către ALA II se va realiza prin cântecul ,,Noi suntem piticii”.  

Jocul de miscare  “Împodobește iute bradul....”. 

Educatoarea prezintă regulile jocului,după care urmează executarea jocului de către copii.Jocul se repetă 

de 4-5 ori. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

NIVELUL/GRUPA: II, Grupa mare   

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: :”Magia sărbătorilor de iarnă” 

TEMA ACTIVITATII: ”Globul dorințelor” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  ADP: Întâlnirea de dimineaţă 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: 

-Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

-Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

-Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

-Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat;  

-Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat;  

SCOPUL ACTIVITATII: 

-Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării inter-relaţionării, 

împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-Să foloseasca formule de salut adecvate momentului zilei; (buna dimineta); 

-Să exprime în propoziție o dorință; 

- Să schimbe impresii, opinii, păreri cu ceilalţi (întâmplări la care au fost  martori/ legate de tema zilei); 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

 METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, descrierea, cubul. 

 MIJLOACE DIDACTICE:  Calendarul naturii, semaforul emoțiilor , Brăduțul speranței,brățara 

prieteniei; 

 FORMA DE ORGANIZARE: frontal şi individual 

BIBLIOGRAFIE: 

“Curriculum pentru educaţia timpurie” -2019 

      “Piramida cunoaṣterii” L. Tataru, A. Glava, O. Chis 
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MOMENTELE ÎNTÂLNIRII DE DIMINEAŢĂ  

1. SALUTUL 

Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare. Copiii sunt aşezaţi în semicerc. 

Educatoarea si copiii recită versurile:  

  “Dimineaţa a sosit 

    Toţi copiii au venit, 

    În semicerc să ne adunăm 

    Cu toţii să ne salutăm :”Bună dimineaţa!” 

Copiii, se saluta câte  doi, trecând brățara prieteniei de pe o mână pe alta,adresând fiecare câte un 

compliment colegului.  

2. PREZENŢA : 

Să vedem cine-i prezent, poate cine e absent! Fiecare copil îşi aşază poza pe panou, la bulina 

corespunzatoare care indica starea lui in acel moment (fericit, normal sau supărat )  

3. CALENDARUL NATURII : 

« Calendaru-i încântat, 

Că iar va fi completat, 

Cu nori soare sau furtună,  

Mai bine cu vreme bună. » 

Se folosesc jetoane şi imagini sugestive 

În ce anotimp suntem ? In ce zi suntem ? Ce dată este azi? În ce luna suntem? 

Cum este vremea ? Cum ne îmbrăcăm adecvat? 

4. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:  

Copiii schimbă impresii,păreri,despre în care se pregătesc pentru a întâmpina Sărbătorile de iarnă; 

5. ACTIVITATEA DE GRUP 

Copiii,punând mâna pe Globul dorințelor formulează pe rând o dorință legată de sărbătorile care se 

apropie. 

NOUTATEA ZILEI. 

În acest moment al activității voi descoperi Brăduțul speranței,le voi povesti despre rolul pe care îl are 

acest brăduț în activitatea caritabilă pe care o pregătim azi. 

. Doriți să  împodobim brăduțul speranței și să-l dăruim copiilor cu dizabilități? 
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PROIECT DIDACTIC 

TEMA ANUALĂ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Magia sărbătorilor de iarnă” 

TEMA ZILEI: ”Bucurie dăruim,bucurie noi primim””  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA  

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă  

FORMA DE REALIZARE: activitate pe centre  

CENTRE DESCHISE: *Artă *Joc de rol *Construcții  

MOD DE REALIZARE :  

*Artă – ,,Podoabe pentru brad” -pictură  

*Joc de rol – ,,Târgul de caritate” –joc  

*Construcții – ,,Cutii pentru daruri" -asamblare  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 *Artă: - să picteze podoabele pentru brad;  

*Joc de rol: - să exerseze comportamente specifice rolului asumat (vânzător, cumpărător);  

*Construcții: -să asambleze placajele folosind suruburile de plastic; 

METODE DIDACTICE: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul. 

 MIJLOACE DIDACTICE: figurine din ipsos(podoabe pentru brad),acuarele,pensulă,pahar cu 

apă,masuțe,jucării,decorațiuni de Crăciun,bani de hârtie,,placaje decupate,suruburi din plastic; 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Eveniment 

didactic 

Conținut științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Metode și 

indicatori 

Captarea atenției Se realizează prin 

prezentarea celor trei 

centre de interes sub 

formă de surpriză 

atingând cu steluța 

speranței fiecare față de 

masă cu care este 

acoperit centrul 

respectiv ,apoi 

descoperind observăm 

materialele. 

 

 

conversația 

 

 

Steluța  

speranței 

 

 

Se observă 

interesul 

manifestat de 

copii 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Anunț tema activitatilor 

pregatite, astfel: 

La centrul 

ARTĂ:“Podoabe pentru 

brad”-pictăm podoabele 

din ipsos  

La centrul: JOC DE 

ROL:   

“Târgul de caritate”-ne 

jucăm de-a vânzătorii de 

jucării pe care le vom 

dărui apoi copiilor cu 

dizabilități; 
La centrul: 

CONSTRUCȚII:  

“Cutii pentru daruri”, 

vom asambla placajele 

pregătite cu suruburile 

alăturate; 
 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

explicația 

  

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal al 

copiilor 

Prezentarea optimă a 

conținutului și dirijarea 

învățării 

După ce le-au fost 

prezentate pe scurt 

centrele, copiii opteaza 

pentru unul dintre ele, îşi 

ocupa locurile şi aştepta 

să primească indicaţii. 

Astfel că: 

La centrul  „Artă” copiii 

identifică materialele de 

 

 

conversația 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurine 

ipsos 

 

 

Se observă 

comportamentul 

copiilor 
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pe masuţă, eu 

demonstrez modul de 

lucru iar după încălzirea 

muşchilor mici ai mâinii,  

 

 

 

vor picta cu pensula 

figurinele din ipsos; 

În cadrul centrului „Joc 

de rol” copiii imită 

activitatea vânzătoarei 

de jucării iar alți copii 

sunt cumpărători,apoi 

jucăriile cumpărate le 

duc la ”centrul de 

donații” unde le donează 

pentru un scop caritabil; 

La centrul „Construcţii” 

copiii identifică 

materialele puse la 

dispozitie, eu 

demonstrez modul de 

lucru , iar dupa 

încălzirea muşchilor 

mici ai mâinii, realizează 

asamblarea placajelor,în 

urma căreia vor obține 

cutiile pentru cadouri;  

Copiii colaborează acolo 

unde este cazul. Cei care 

sunt mai îndemânatici şi 

finalizează mai repede 

tema pot să-şi aleagă un 

nou centru de joacă. 

 Dau  indicaţii 

suplimentare dacă este 

cazul, am  grijă ca 

preşcolarii să finalizeze 

lucrările începute, să 

păstreze acurateţea lor. 

 

demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

jocul 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

demonstrația 

Acuarele 

Pensulă 

Pahar apă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuțe 

Jucării 

Decorați-uni 

Bani hârtie 

 

 

 

 

 

Placaje 

Șuruburi 

plasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere verbală 

Obținerea perfomanței 

și asigurarea feedback-

ului 

Adresez întrebări pe 

baza activității: 

1.Ce ne-am jucat în 

cadrul jocurilor de azi? 

 

 

conversația 

 

 

Lucrările 

copiilor 

 

 

Aprecieri verbale 
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2.Ce ați avut de făcut la 

fiecare centru?.Care a 

fost centrul preferat de 

voi? 

Evaluarea activității Se fac aprecieri 

individuale si colective 

asupra desfasurării 

activității . 

 

 

 

conversația 

 

 

Recompense 

(bulină-

brăduț) 

 

 

Aprecieri 

verbale,recompen

se 
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PROIECT DIDACTIC 

 

TEMA ANUALĂ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Magia sărbătorilor de iarnă” 

TEMA ZILEI: ”Bucurie dăruim,bucurie noi primim””  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:DS 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare 

TEMA ACTIVITĂȚII:”Brăduțul caritabil” 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-Să raporteze numărul la cantitata corespunzătoare și invers, utilizând jetoane, siluete și cifre. 

-Să recunoască cifrele în concentrul 1-6. 

-Să lipească steluțele; 

-Să determine locul unui număr în șirul numeric crescător;  

SARCINA DIDACTICĂ: 

• Raportarea numarului ṣi cifrei la cantitate ṣi invers. 

REGULILE JOCULUI: 

• Copilul ales prin recitativa “Un tăciune şi-un cărbune, vine……. la mine și așează pe tablă tot 

atâtea elemente(globuri) cate : batai din  palme execut , degete am ridicat,etc 

• Copilul ales prin recitativa “Steluța porneşte, la……… se opreşte” vine în faţă şi alege cifra 

corespunzătoare numărului steluțe de pe globul ales; 

• Copiii asociază cantitatea la cifră, lipind elementele(steluțele) pe un glob; 

• Copilul ales de educatoare  determină locul unei cifre în scara numerică; 

ELEMENTE DE JOC: 

• Formule recitative, aplauze, inchide, deschide ochii, surpriza. 

STRATEGII DIDACTICE: 

A) Metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, observația, , demonstraţia, jocul,  

B) Mijloace didactice: Globuri din cartoane colorate,magneți,tabla magnetică,coli autocolante,jetoane cu 

cifre 
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C) Forma de organizare: frontal, individual și pe grupe 

BIBLIOGRAFIE:   “Curriculum pentru educaţia timpurie” -2019 

                         “Piramida cunoaṣterii” L. Tataru, A. Glava, O. Chis 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Eveniment 

didactic 

Conținut științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Metode și indicatori 

Captarea atenției Se realizează prin 

prezența Steluței 

speranței care 

luminează în vârful 

bradului și ne 

transmite sarcinile pe 

cere le avem de 

efectuat pentru a 

realiza globurile cu 

care vom împodobi 

brăduțul 

 

 

conversația 

 

 

Steluța 

speranței 

 

 

Observarea 

interesului manifestat 

de copii 

Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

Anunț copiii că azi ne 

vom juca un joc prin 

care vom realiza 

globuri pentru 

Brăduțul speranței pe 

care va trebui să e 

decorăm în funcție de 

sarcinile și regulile 

acestui joc.vom exersa 

număratul de la 1 la 

6,vom asocia numerele 

cu cantitatea și 

invers,vom așeza scara 

numerică; 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

explicația 

  

 

 

Observarea 

comportamentului  

nonverbal al copiilor 

Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea învățării 

După ce le-au fost 

prezentate tema și 

obiectivele,educatoarea 

citește de pe steluța 

speranței sarcina 

jocului”Raportarea 

numarului și cifrei la 

cantitate și invers! 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

Steluța 

 

Globuri 

cartonate 

 

Hârtie 

autocolantă 

 

 

Evaluare orală 
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,precum și regulile 

jocului: 

-copilul ales prin 

recitativa “Steluța 

porneşte, la… se 

opreşte” 

vine în faţă şi alege 

cifra corespunzătoare 

steluțelor de pe globul 

ales; 

  

 

 

 

 

-copiii asociază 

cantitatea la cifră, 

lipind steluțele 

decupate de ei pe 

globul de pe măsuța 

lor,în funcție de cifra 

indicată pe aceasta.. 

Copilul ales de 

educatoare determină 

locul unei cifre în scara 

numerică și  îl așează 

la locul potrivit 

formând ulterior scara 

numerică 

Educatoarea prezintă 

variantele jocului: 

 Varianta intai: 

Sarcina didactica: 

Asociaza corect 

cantitatea la numar. 

Copiii  aşezaţi pe 

scăunele la măsuțe aleg 

din castronul 

educatoarei atâtea 

globuri câte indica 

numarul (bătailor din 

palme, degetelor de la  

mână). Urmează apoi 

jocul de probă și jocul 

propriu- zis 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demonstrația 

 

Brăduțul 

 

Jetoane cifre 

Aprecierea 

răspunsurilor copiilor 
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 Varianta a 

doua:  

Sarcina didactica: 

Așază cifra 

corespunzatoare 

numărului de steluțe. 

Globurile alese de 

copii și așezate pe 

tablă au imprimate 

câteva steluțe in 

intervalul 1 - 6 . 

Copilul ales vine ,alege 

si lipește pe glob cifra 

corespunzătoare  

Desfășurăm varianta 

aceasta a jocului până 

la epuizarea tuturor 

sarcinilor . 

  

 

 

 

 

 

 

Varianta a treia: 

Sarcina didactică a 

acestei variante de joc 

este de a lipi pe 

globurile de pe 

măsuțele lor atâtea 

steluțe decupate de 

ei,câte indică cifra 

inscripționată pe aceste 

globuri. 

Se explica și se 

demonstrează modul 

de lucru  

 Copiii execută 

lucrarea supravegheaţi 

de către educatoare. 

Adresez întrebări 

copiilor pentru a 

verifica respectarea 

cerințelor. 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demonstrația 

 

exercițiul 
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Obținerea 

perfomanței și 

asigurarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicarea jocului:  

Urmează să decorăm 

brăduțul dar nu oricum 

ci realizând scara  

numerică crescătoare. .  

. Adresez întrebări 

copiilor : Care este 

prima cifră din șirul 

numeric crescător ? 

(1). Așază globul cu 

cifra 1 și o steluță pe 

ramura din  partea 

stânga jos  .Cine este 

vecinul mai mare al 

cifei 1? (2). Se 

procedează astfel până 

când finalizăm scara 

numerică,așezând 

globurile mereu pe 

ramura de deasupra 

celei anterioare. 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

exercițiul 

  

Asigurarea 

retenției și 

transferului 

Realizez modificări la 

scara numerică .(copiii 

închid ochii).. Cer apoi 

copiilor să identifice 

modificările.Copilul 

care a sesizat 

modificarea, vine și 

repară greșala mea, 

rezolvând sarcina. 

conversația 

 

 

exercițiul 

brăduțul 

 

 

globuri cu 

cifre 

Evaluare orală 

 

 

Aprecierea verbală 

Evaluarea 

activității 

După finalizarea jocului 

se va realiza un feed-

back al 

 

 

conversația 

 

 

recompense 

 

 

Apreciere verbală 
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activităţii,admirăm 

brăduțul care începe a fi 

decorat. copiii sunt 

invitaţi să se așeze pe 

perne ,acord 

recompensele (câte o 

steluță magică)și 

adresez copiilor 

aprecieri 
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PROIECT DIDACTIC 

TEMA ANUALĂ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Magia sărbătorilor de iarnă” 

TEMA ZILEI: ”Bucurie dăruim,bucurie noi primim””  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:DOS 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare 

TEMA ACTIVITĂȚII:”Steluțele speranței” 

MIJLOC DE REALIZARE: decupare  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să decupeze pătrățelele de pe coala autocolantă; 

-să lipească pătrățelele pe globuri;. 

STRATEGII DIDACTICE: 

A) Metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, , demonstraţia; 

B) Mijloace didactice: hârtie autocolantă,foarfecă; 

C) Forma de organizare: frontal, individual și pe grupe 

BIBLIOGRAFIE:   “Curriculum pentru educaţia timpurie” -2019 

                         “Piramida cunoaṣterii” L. Tataru, A. Glava, O. Chis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
  
 

1648 
 

                                                    DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Eveniment 

didactic 

Conținut științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Metode și 

indicatori 

Captarea atenției Se descoperă materialele 

de pe masa de lucru 

conversația Castron 

Coală 

autocolantă 

foarfecă 

Se observă 

interesul 

manifestat de copii 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Anunț copiii că în această 

activitate ,pentru a realiza 

globuri căt mai frumoase 

,le vom împodobi cu 

steluțe pe care le vor 

decupa; pe hărtia 

autocolantă sunt stampilate 

steluțe care sunt încastrate 

în pătrățele;copiii vor 

decupa doar pătrățelele 

apoi vor desface hârtia 

autocolantă și vor lipi pe 

globul pregătit 

conversația 

 

 

explicația 

Materialele 

de pe masa 

de lucru 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal al 

copiilor 

Prezentarea optimă a 

conținutului și 

dirijarea învățării 

Realizăm exerciţii pentru 

încălzirea mușchilor mici 

ai mâinii, cu ajutorul 

recitativei”Nucă, nucă 

rotunjoară…” 

.apoi invit copiii să ia 

foarfeca și să decupeze 

fiecare pătrățică. Pe 

parcursul activităţii, cadrul 

didactic oferă explicaţii 

suplimentare şi ajutor, dacă 

este cazul 

conversația 

 

 

 

demonstrația 

 

 

exercițiul 

foarfeca 

 

 

 

hârtia 

autocolantă 

Evaluare orală 

 

 

Aprecieri verbale 

Obținerea 

perfomanței  

Copiii,vor lipi la momentul 

potrivit pătrățelele 

autocolante pe globul de pe 

măsuța lor 

exercițiul Pătrățelele 

decupate 

Evaluare orală 

 

Apreciere verbală 

Asigurarea retenției 

și transferului 

 voi purta discuții cu copiii 

despre ce au realizat în 

această activitate și cu ce 

scop le-au realizat  

conversația  Evaluare orală 
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Evaluarea activității Se fac aprecieri individuale 

și colective asupra 

activității 

conversația recompense Apreciere verbală 

 

 

                                                                

 

                                                               PROIECT DIDACTIC 

TEMA ANUALĂ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Magia sărbătorilor de iarnă” 

TEMA ZILEI: ”Bucurie dăruim,bucurie noi primim””  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 

TIPUL ACTIVITĂŢII: exersare de deprideri 

TEMA ACTIVITĂȚII:”Împodobește iute bradul…” 

MIJLOC DE REALIZARE: joc distractiv 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să parcurgă traseul cu obsacole;; 

-să găsească decorațiunea pentru brad; 

-să decoreze bradul; 

STRATEGII DIDACTICE: 

A) Metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, , demonstraţia; 

B) Mijloace didactice: obstacole,decorațiuni; 

C) Forma de organizare: pe grupe(echipe) 

BIBLIOGRAFIE:   “Curriculum pentru educaţia timpurie” -2019 

                         “Piramida cunoaṣterii” L. Tataru, A. Glava, O. Chis 
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                                                         DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Eveniment 

didactic 

Conținut științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Metode și 

indicatori 

Captarea atenției Revine în prim plan 

Brăduțul speranței care 

așteaptă să fie decorat 

conversația Brăduțul 

speranței 

Se observă interesul 

manifestat de copii 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Se anunță tema 

activității”Împodobește 

iute bradul”și se 

prezintă obiectivele 

urmărite: 

Să parcurgă obstacolele 

Să găsească 

decorațiunea pentru 

brad 

Să decoreze bradul; 

conversația  Se observă 

comportamentul 

nonverbal al copiilor 

Prezentarea optimă a 

conținutului și 

dirijarea învățării 

Se prezintă regulile 

jocului: 

1.se formează două 

echipe; 

2.se parcurge traseul 

cu,obstacole(jaloane),iar 

acolo unde se află cutia 

se alege o decorațiune 

sau o jucărie și se 

continuă traseul; 

3.se agață decorațiunea 

pe brăduț sau se așează 

jucăria în cutia de 

cadouri de sub brad; 

Câștigă echipa care 

epuizează toate 

decorațiunile/jucăriile  

din cutie; 

Se execută jocul de 

probă; 

Jocul durează până la 

epuizarea tuturor 

decorațiunilor și 

jucăriilor din cutie. 

 

explicația 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul 

 

 

demonstrația 

 

 

jaloane 

 

 

decorațiuni 

 

jucării 

 

 

3 cutii 

 

 

Se observă modul 

corect prin care 

răspund sarcinilor și 

regulilor jocului 

 

 

Se observă interesul  

manifestat de copii  

Obținerea 

perfomanței și 

asigurarea feedback-

ului 

Copiii sunt îndemnați să 

execute traseul cât mai 

repede,să nu scape 

elementele ce trebuie 

Conversația 

exercițiul 

jocul 

Brăduț 

Decorațiuni  

Jucării  

Aprecieri verbale 
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transportate până la 

brăduț, 

 

 

 

 

să pună elementele la 

locul potrivit. 

Se intervine în cazurile 

care se necesită ajutor 

Evaluarea activității Evaluarea activității se 

va face analizând 

stadiul în care este 

pregătit brăduțul.Se va 

scrie o scrisoare prin 

care copiii grupei mari 

le doresc sărbători 

fericite copiilor cărora 

le este destinat, 

Conversația  Recompense 

 

Coala de 

hârtie 

stilou 

Aprecieri verbale 

 

”Nu contează cât dăruiești,ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești” 

Maica Teresa 

 

  

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
  
 

1652 
 

PROIECT TEMATIC 

TRĂIESC ÎNTR-O LUME COLORATĂ 

               Prof.Szoke Edith 

               Grădinița cu Program Prelungit nr 12 Zalău 

 

 

TEMA ANUALA DE STUDIU :”Cine sunt,suntem ?” 

TEMA PROIECTULUI :” Trăiesc într-o lume colorată !” 

SUBTEMELE PROIECTULUI :”Aceasta este familia mea !” 

                                                                         ”Secretele corpului meu” 

                                                                         ”Sănătatea-i o comoară !” 

GRUPA:mijlocie 

DURATA:3 săptămâni 

            DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

3.Sănătate(nutriție,îngrijire,igienă personală)și practici privind securitatea personală 

             2.Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității; 

             3.Conceptul de sine; 

             1.Curiozitate,interes și inițiativă în învățare; 

             3.Activare și manifestare a potențialului creativ; 

             2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ;; 

             1.Relații,operații și deducții logice în mediul apropiat; 

              2.Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

              COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,specifice vârstei; 

3.1.Exersează cu sprijin,respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase; 

3.2Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale; 

2.1.Își însușește și respectă reguli;înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale,în contexte 

familiare; 

3.1. Atrage atenția asupra sa,în fotografii sau în oglindă; 

1.1. Manifestă interes și inițiativă pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 

3.2 Manifestă  creativitate prin activități artistico-plastice,practice,în conversații și povestiri creative; 

2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei,nevoi,curiozități,acțiuni,emoții proprii; 

1.1 Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relațiidin mediul apropiat; 
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1.4.Identifică posibile răspunsuri /soluții la întrebări,situații problemă din viața proprie și a grupului de 

colegi; 

2.5. Rezolvă situații problemă,pornind de la sortarea și reprezentarea unor date; 

 

              

   RESURSE:  

Materiale: albume, imagini, planşe, auxiliare, atlase, pliante, jetoane, puzzle, mulaje 

fructe, legume, joc de masă, fise de lucru, calendarul naturii, jetoane, material 

demonstrativ si marunt, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, , pahare pentru apă,  

beţişoare de unică folosinţă, creioane colorate , carioci, plastilină, planşete, planşe 

poveşti, calculator,retorproiector, slide-uri, casetofon, CD cu cântece, hârtie colorate, 

lipici, fişe de lucru, truse de construcţii, mingii, material textil - diferite culori, puzzle, 

videoproiector, trusa de constructii, cuburi din lemn, cuburi din plastic, trusa lego, trusă 

medicală,trusă îmbrăcăminte păpuși,căsuța păpușii;poze de familie; 

Umane: copii, părinţi, educatoare,medic de familie,medic nutriționist. 

De timp: 3 săptămâni 

 

 

METODE SI PROCEDEE: 

 

 -observarea spontană şi dirijată, jocul, explicaţia, demonstraţia, povestirea, 

problematizarea, exerciţiul, metoda cubului,turul galeriei 

          

           DESCRIEREA PROIECTULUI: 

                      Iată-ne preșcolari,noi zicem că suntem deja mari,însă adevăratele curiozități acum 

apar:”Cine sunt eu?”,”Cine sunt părinții mei,familia mea?”,”De ce cresc?”,”De ce mă 

îmbolnăvesc?„,”De ce am două mâini,două picioare?”,”De ce nu am aripi să pot zbura?”,”De ce trebuie 

ă vin la grădiniță?””De ce e bine să am prieteni?”...și multe asemenea întrebări,care au demonstrat 

interesul copiilor pentru această temă,bazându-ne pe noul curriculum pentru învățământul preșcolar și 

pe interacțiunea directă a majorității copiilor cu acest subiect ,am propus derularea proiectului cu 

tema:”Trăiesc într-o lume colorată”! Astfel dorim să transmitem copiilor,într-o manieră 

atractivă,informații accesibile despre magica lume în care trăiesc alături de părinți și alți membrii ai 

familiei,în interesanta lume a grădiniței,a localității în care s-au născut sau au crescut,să descopere 

micile secrete pe care le ascunde corpul lor. 
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 INVENTAR DE PROBLEME:  

CE STIU COPIII ? CE NU STIU SI DORESC SA AFLE ? 

➢ Copiii merg la gradinita 

➢ La gradinita sunt multe jucarii  

➢ Suntem oameni, copii, fete şi 

băieţi; 

➢ Vrem să creştem sănătoşi; 

➢ Avem un nume; 

➢ Avem o familie; 

➢ Ocupaţiile specifice vârstei; 

➢ Suntem un grup de colegi şi 

prieteni; 

➢ Suntem oameni; 

➢ Ştim cum arătăm; 

➢ Avem nas, gura, ochi; 

➢ Există fete si baieti; 

➢ Mergem la grădiniţă; 

➢ Suntem în creştere; 

➢ Microbii ne imbolnavesc; 

Trebuie sa avem grija de noi; 

➢ Numele parintilor  

➢ Ce reprezintă numele de familie şi cel 

personal; 

➢ De ce trebuie să respectăm anumite 

reguli de comportament în familie, la 

grădiniţă, în societate şi care sunt 

acestea; 

➢ Avem îndatoriri, dar avem şi drepturi 

şi care sunt acestea; 

➢ Comportamente şi atitudini igienice 

corecte în vederea menţinerii 

sănătăţii. 

➢ De ce suntem diferiti? 

➢ Ce inseamna o viata sanatoasa? 

➢ Care sunt regulile de igiena care 

trebuiesc respectate pentru a fi 

sanatosi? 

➢ Ce sunt microbii? 

➢ Ce reguli avem pentru igiena de la 

gradinita? 

➢ Cum facem periajul dintilor corect? 

 

     

Mai târziu, ne-am gândit să îi anunțăm și pe părinți, Și, atunci, am început să le scriem o scrisoare: 

 

 

                        DRAGI  PĂRINȚI, 

 

       Copiii grupei mijlocii, deruleză, în perioada septembrie-octombrie, un proiect cu tema ,,TRĂIESC 

ÎNTR-O LUME COLORATĂ”.  Această temă o vom aborda pentru a ajuta copiii să se cunoască, să vă 

cunoască, să înţeleagă ceea ce se intamplă cu lumea care îi înconjoară, să-şi imbogăţească calitativ şi 

cantitativ cunoştinţele despre familie, grădiniţă, corpul uman, păstrarea sănătăţii, comunitate. 

De aceea, vă  rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le dați informaţii corecte, pe care să 

le împărtășească şi celorlalţi copii din grupă şi să ne sprijiniți cu diverse materiale: cărți, reviste, 

enciclopedii, filmuleţe, fotografii cu familia şi tot ce credeţi că ne-ar putea fi de folos.  
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Sănătatea-i o 

comoară! 

 

Aceasta este familia 

mea! 

 

 

Secretele 

corpului meu 

 

                                    

                                   Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor, 

                                     Cu respect: 

 

     Deoarece interesul pentru acest proiect a fost pe măsură,fiecare copil a fost antrenat să facă propuneri  

pentru teme cât mai interesante și accesibile vârstei lor.Astfel dintre toate propunerile stânse într-un 

buchet am realizat o hartă a proiectului: 

 

 

HARTA  PROIECTULUI 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

 SĂPTĂMÂNA  I                                                                                                         : 

 
                                                        “ACEASTA ESTE FAMILIA MEA” 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LUNI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Biblioteca – “Album de familie” - citire de imagini 

Stiinta: ,,Grupează fetițele și băieții”-ex.cu material individual  

Arta: “Rochița cu buline/pantaloni cu dungi”-dactilopictura  

A.D.P.: ID – “Îmi pare bine să te cunosc!” (Mod de 

prezentare)– prezenţă, salut, calendarul naturii,  

”Îți prezint familia mea”noutatea zilei, 

 mesajul zilei!Sunt fericită că am o familie” 

A.D.E.: A.I.: “Tablou de familie”  (DS+DEC) 

D.S. :– observare  

D.E.C. : -desen 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de miscare: „Căsuță,căsuță,cine locuiește aici?” / 

Joc de atentie: „Jocul mut” 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,La masă când mâncăm, curățenia păstrăm”- 

deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi 

specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,La culcare spunem rugăciunea!”- pregătirea 

pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Somnul de amiaza-ți spun, pentru corp și minte-i 

bun” – somnul/ perioada de relaxare după-amiază; 

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – ,,După ce gustarea am mâncat, fac curat unde am 

stat” – gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 
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Constructii: „Căsuța mea” 

Stiinta: „Dezlegam ghicitori despre membrii familiei” 

Joc de miscare: „cCursa familiei” 

A.D.E. – D.S. ,,Cine sunt bunicii mei?” – lectura dupa imagini 

D.E.C. –: “Tablou de familie” – finalizare 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MARTI  

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Joc de rol: “De-a familia”  

Constructii: “Contruim bunicilor o casă”  

A.D.P.: ID – “Spune cum e casa familiei tale” – prezenţă, 

saltut, calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare. 

A.D.E. – A.I.: “Doi frați cuminți” (DLC+DOS) 

D.L.C. – ”Doi frați cuminți” –de Elena Farago- memorizare  

D.O.S. –“Băiatul și fetița” – decupare 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc de miscare: „Găsește drumul spre casă” / Joc de 

atentie: „Bunica ne-a strigat, iar noi mâna am ridicat” 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,, Noi la masa când mâncăm, curățenia o păstrăm”- 

deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi 

specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,O poveste la culcare, să asculte fiecare”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim” – somnul/ 

perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – ,,Am mâncat, fac curat” – gustarea – deprinderi 

specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 
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Stiinta: „Cautam perechi” 

Constructii: „Coșuri pentru bunica” 

Joc cu text si cant: „Țăranul e pe câmp” 

A.D.E. – D.L.C. –: “Doi frați cuminți” – repetare 

D.O.S. –: “Băiatul și fetița” – snuruire finalizarea lucrarilor 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

                ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MIERCURI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Bibliotecă: ”Spune ceva despre membrii familiei tale(formare 

de propoziții) 

Nisip și apă: “Cine a trecut pe-aici?”(urme de pantofi mari și 

mici) 

A.D.P.: ID – “Cine e la noi acasă?” – prezenţă, saltut, 

calendarul naturii, noutatea zilei. 

A.D.E. – A.I.: “Frunze jucause” (DS+DPM.) 

D.S. – Activitate Matematica: “Pregătim  bagajele pentru 

excursie” (sortam haine după mărime și culoare)  – exercițiu cu 

material individual 

D.P.M. – Educatie Fizica: Mers cu ocolire și pășire peste 

obstacole; Joc: “Să vină,să vină....” 
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11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc distractiv: „În parc” / Joc senzorial: „Spune ce 

auzi acum,,” 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Când la masă noi mâncăm, curățenia păstrăm”- 

deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi 

specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,O poveste la culcare să asculte fiecare”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim!” – somnul/ 

perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Nu vorbim cu gura plină” – gustarea – deprinderi 

specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Știință: „Alege și grupează  ” 

Constructii: „Greblele bunicului” 

Joc de atentie: „De unde s-a auzit zgomotul?” 

A.D.E. – D.S. –: “despachetăm bagajul și așezăm hainele în 

dulapul potrivit” (grupam după culoare și mărime)– joc 

exercitiu  

D.P.M. – Educatie Fizica: Joc: “Ocolim sau sarim bagajul” 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

JOI  

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 
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TURA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Biblioteca: “Decorăm vaza bunicii” – exercitii grafice 

Joc de rol: ,,De-a bunica și bunicul” 

A.D.P.: ID – “Poveștile bunicilor” – prezenţă, salut, calendarul 

naturii, noutatea zilei. 

A.D.E.  

D.O.S. – Educatie pentru Societate: “Așa DA,așa Nu” 

convorbire 

D.E.C – Educatie Muzicala: “Familia mea” – învățare cântec 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc muzical cu text si cant: „Mi-am pierdut o 

batistuță” / Joc de miscare: „Fiecare copilaș la părinții  lui” 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină”- deprinderi igienico-

sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Înainte de culcare spunem rugăciunea!”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice. 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „O poveste la culcare, să asculte fiecare” – 

somnul/ perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Gustarea nu am mâncat, pâna ce pe mâini nu m-

am spălat” – gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Constructii: „Casa din visul meu” 

Arta: ”Tatăl meu”-desen 

Joc de miscare: ”Schimbă-ți familia” 

A.D.E. – D.O.S. – Educatie pentru Societate: “Așezăm masa 

pentru invitați”-deprinderi de așezare corectă a veselei 

D.E.C – Educatie Muzicala: “Familia mea” – repetare cantec 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  
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DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

VINERI 

11.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Nisip și apă:”La mare cu părinții”-forme din nisip 

Constructii: „Bancuta din parc”  

A.D.P.: ID – “Călătorie în timp” – prezenţă, salut, calendarul 

naturii, noutatea zilei. 

A.D.E.  

D.L.C.: “Povestea unei familii fericite” – poveste creată 

D.P.M. – Educatie Fizica: “Pe cararile toamnei” – variante de 

mers 

D.O.S.  (Activitate Gospodareasca):– “Ajutăm părinții la 

curățenie” 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc cu text si cant: „Țăranul e pe câmp” / Jocuri in 

aer liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină”- deprinderi igienico-

sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Stiu să mă îmbrac singur în pijamale”- pregătirea 

pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dacă dorm câte un pic, voi crește mare și voinic” 

– somnul/ perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Gustarea când am terminat, hârtia la coș am 

aruncat” – gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Stiinta: „Cum salutăm adulții?”  

Artă: „Bijuterii pentru mama și bunica mea”-inșirare mărgele 

Joc distractiv: „Ploua, bate vantul, a iesit soarele!” 

A.D.E. – D.L.C. : “Spune cuvinte care încep cu sunetul...”  

D.P.M. – Educatie Fizica: Joc: “Mergem printre copaci din 

grădina bunicii” 
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17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

SĂPTĂMÂNA  I                                                                                                          

                                                        “SECRETELE CORPULUI MEU” 

  

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LUNI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Biblioteca – “Atlasul anatomic pentru copii” - citire de imagini 

Constructii: ,,Cabinetul medical”  

A.D.P.: ID – “Sănătoși,voioși,voinici” – prezenţă, salut, 

calendarul naturii, noutatea zilei, mesajul zilei. 

A.D.E.: A.I.: “Corpul meu”  (DS+DOS.) 

D.S. – observare 

D.O.S. –”Să ne pastrăm corpul sănătos”-convorbire 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de miscare: „Aleargă și fii atent” / Jocuri in aer 

liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Orice am mâncat, în urmă las curat”- deprinderi 

igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,La culcare spunem rugaciunea!”- pregatirea 

pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim” – somnul/ 

perioada de relaxare dupa-amiaza; 

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plina” – gustarea – deprinderi 

specifice ;  
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TURA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Constructii: „Cabinetul medical” 

Joc de rol: „La cabinetul medical”(invitat Medic de familie) 

Joc distractiv: „Ștafeta  celor sănătoși” 

A.D.E. – D.S. – ,,Pățania lui Tudorel” – poveste creată 

D.O.S. –: “Corpul meu” – lipire-finalizare 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MARTI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Arta: “Chipul meu” - desen 

Știință: “Din jumatate-ntreg ”   

A.D.P.: ID – “Ce ne spune corpul nostru?” – prezenţă, saltut, 

calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare. 

A.D.E. – A.I.: “Corpul meu ocupat” (DLC+DEC.) 

D.L.C. –: “Corpul meu ocupat” – povestea educatoarei 

D.E.C.:-”Acesta sunt eu”-pictură 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc de miscare: „Rece,cald” / Jocuri in aer liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,, Noi la masa când mâncăm, curățenia o păstrăm”- 

deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi 

specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Singurel mă îmbrac, singurel mă dezbrac”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 
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TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim” – somnul/ 

perioada de relaxare dupa-amiaza;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină” – gustarea – deprinderi 

specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Constructii: „Puzzle din lemn”-părțile corpului 

Știință: „Ce lipsește?”  

Joc distractiv: „Deschide-ți urechea bine”” 

A.D.E. – D.L.C. –”Corpul meu ocupat”-repovestire 

D.E.C.-”Acesta sunt eu”-pictură,finalizare 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MIERCURI  

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 
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TURA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Joc de rol: “De-a medicul stomatolog” 

Stiinta: “Grupeaza dințișorii mari și mici” 

A.D.P.: ID – “Dinți sănătoși în corp sănătos” – prezenţă, saltut, 

calendarul naturii, noutatea zilei. 

A.D.E. – A.I.: “Periuțele de dinți –prietenele noastre” 

(DS+DOS) 

D.S. – Activitate Matematica: “Aranjăm periuțele de dinți ale 

membrilor familiei” – ex.cu material individual 

D.O.S.-”Dințișorii mei”-lipire boabe de fasole 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc de miscare: „Printre  jaloane” / Jocuri in aer 

liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Când la masă noi mâncăm, curățenia păstrăm”- 

deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi 

specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Îmi așez hăinuțele pe scăunel”- pregătirea pentru 

somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătosi să fim!” – somnul/ 

perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Nu vorbim cu gura plină” – gustarea – deprinderi 

specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Joc de rol: „De-a medicii ortopezi” 

Stiinta: „Ce sunt microbii?” 

Joc de miscare: „Mergem la plimbare” 

A.D.E. – D.S. – Activitate Matematica: “Ne jucam cu 

degețelele” – joc exercițiu 

DOS:-”Dințișorii mei”-lipire,finalizare 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  

A.L.A. – Joc liber;  
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DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

JOI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Stiinta: “Găsește drumul spre spital” - labirint 

Nisip și apă: “Lasă urma...” – (mână,picior)  

A.D.P.: ID – “Vitaminele și sănătatea” – prezenţă, salut, 

calendarul naturii, noutatea zilei. 

A.D.E. – A.I.: “Auzi,vezi,simți?” (DOS+DEC) 

D.O.S. : “Ce facem cu...?” – joc didactic 

D.E.C –: “Chipul meu” – învățare cântec/joc muzical-”Bunicul 

doarme” 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc de miscare: „Aruncă și prinde” / Jocuri in aer 

liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină”- deprinderi igienico-

sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Inainte de culcare spunem rugăciunea!”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice. 

 

 

 

 

 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim” – somnul/ 

perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Gustarea nu am mâncat, până ce pe mâini nu m-

am spălat” – gustarea – deprinderi specifice ;  
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TURA II 16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Joc de rol: „De-a medicul ORL” 

Știință: „Alege si grupeaza” 

Joc de miscare: „Trenulețul” 

A.D.E. – D.L.C. – Educarea Limbajului: “Al cui este…?” – 

joc didactic 

D.E.C –: “Chipul meu” – repetare cântec 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

VINERI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Știință: “Corpul meu” – puzzle 

Arta: ,,Chipul mamei mele” – pictură  

A.D.P.: ID – “Doctorul ne sfătuiește” – prezenţă, salut, 

calendarul naturii, noutatea zilei 

A.D.E.  

D.L.C. – “Maricica” – lectură după imagini 

D.P.M – “Ca să cresc mare,vreau să fac mișcare!” –ex. de mers 

și așlergare/joc de mișcare:”Veniți la mine”/ 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc senzorial: „Spune ce ai auzit/gustat?” / Jocuri in 

aer liber 
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12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină”- deprinderi igienico-

sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Stiu să mă îmbrac singur în pijamale”- pregătirea 

pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dacă dorm cate un pic, voi crește mare și voinic” 

– somnul/ perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Stiu să mănânc frumos și nu dau deloc pe jos!” – 

gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Arta: „Ochii cei mai frumoși..” – desen  

Știință: „Ajuta Fetița să ajungă la săpun și prosopel” (labirint)” 

Joc de miscare: „Prinde săpunul” 

A.D.E. – 

D.O.S. – Educatie pentru Societate: “De ce e bine să mâncăm 

alimente sănătoase?” – discutii libere 

D.E.C. –”Cântec despre simțuri”-audiție youtube 

 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

       SĂPTĂMÂNA  III                                                                                                       

                                                        “SĂNĂTATEA-I O COMOARĂ” 

+ 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

LUNI  

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R – Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 
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TURA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Biblioteca: “Prietenii sănătății” - citire de imagini 

Artă: ,,Prosopul” pictură 

A.D.P.: ID – “Un copil sănătos” – prezenţă, salut, calendarul 

naturii, noutatea zilei, mesajul zilei. 

A.D.E.:   

D.S. -“Mâncăm sănătos,trăim sănătos”-convorbire,invitat 

medic nutriționist 

 D.E.C. – ”Igiena”-învățare cântec/Joc cu text și cânt-”Mi-am 

pierdut o batistuță” 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Joc de miscare: „Cursa sănătoșilor” / Jocuri in aer 

liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Orice am mâncat, în urmă las curat”- deprinderi 

igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,O poveste la culcare, să asculte fiecare”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Somnul de amiaza-ți spun, pentru corp și minte-i 

bun” – somnul/ perioada de relaxare dupa-amiaza; 

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – ,,Eu nu uit să multumesc, gustarea când o 

primesc” – gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Biblioteca: „Dezlegam ghicitori” 

Constructii: „Magazinul de jucării sănătoase” 

Joc de miscare: „La cules de legume sănătoase” 

A.D.E. - D.S. – Cunoasterea Mediului: ,,Coșul cu bunătățuri” 

– convorbire 

D.E.C. –: “Igiena” – repetare cântec 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
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MARTI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specific 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Știință: “Jocul umbrelor”  

Joc de rol: “De-a medicii veterinari” 

Joc senzorial: “De-a baba oarba”   

A.D.P.: ID – “Singurel mă îngrijesc” – prezenţă, saltut, 

calendarul naturii, noutatea zilei, gimnastica de înviorare. 

A.D.E.  

D.L.C.: “Ce a uitat Fănuca să spună” – lectura educatoarei 

DOS: ”Batistuța”-îndoire 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc de miscare: „Prinde-o si fugi!” / Jocuri in aer 

liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,, Noi la masaă când mâncăm, curățenia o 

păstrăm”- deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - 

deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,O poveste la culcare să asculte fiecare”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Somnul de amiaza-ți spun, pentru somn și minte-i 

bun” – somnul/ perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – ,,Gustarea am mâncat, imediat fac curat” – 

gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Constructii: „Băncuțe pentru relaxare” 

Știință :”Pune-mă la locul meu”  

Joc de miscare: „Stafeta fructelor” 

A.D.E. – D.L.C. ”Periuța cea glumeață”-lectura educatoarei 

DEC-”Batistuța ”-decorare 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  

A.L.A. – Joc liber; 
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DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

MIERCURI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Biblioteca: “Ghici ghicitoarea mea” 

Joc de rol: “De-a frizerii” 

A.D.P.: ID – “Ieri mi s-a întâmplat..” – prezenţă, saltut, 

calendarul naturii, noutatea zilei. 

A.D.E. – A.I.: ”Batistuțe și prosoape–“Așează-mă  pe raftul 

potrivit” -”-(DS+DOS) 

 D.S.– joc didactic 

D.O.S. –lipire 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc de atentie: „Arată leguma care-ți spun” / Jocuri 

in aer liber 

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Când la masă noi mâncăm, curățenia păstrăm”- 

deprinderi igienico-sanitare; masa de prânz - deprinderi 

specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Imi așez hăinuțele pe scăunel”- pregătirea pentru 

somn - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Moș Ene vine pe la gene” – somnul/ perioada de 

relaxare după-amiazaă  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Gustarea am mâncat, hârtia la coș am dat” – 

gustarea – deprinderi specifice ;  
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TURA II 16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Constructii: „Dulapior pentru  Maria” 

Joc de rol: „De-a  gospodina” 

Joc distractiv: „Prinde,prine....(Un aliment sănătos)” 

A.D.E. – D.S. – Activitate Matematica: “Formăm grupe de 

săpunuri de aceeași formă și culoare” – joc exercițiu  

DEC.-”Un elefant”-repetare cântec 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  

A.L.A. – Joc liber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

JOI  

 

 

 

 

 

 

 

TURA I 

 

 

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Construcții: “Cutii pentru jucării”  

Știință: ,,Vesel/trist” (Joc cu emoticoane) 

Joc senzorial: “Spune ce ai gustat?”  

A.D.P.: ID – “Sunt copil ordonat, si de doamna lăudat” – 

prezenţă, salut, calendarul naturii; 

A.D.E.  

D.O.S. – “Spune, ce fac oare e bine?” – joc didactic 

D.P.M. – Educatie Fizica: “Alergarea cu oprire și pornire la 

semnal și cu ocolire de obstacole”; Joc: “Ștafeta legumelor 

sănătoase” 

11:30 – 12:00 A.L.A. : Joc distractiv: „Cosulețul rupt” / Jocuri in aer liber 
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12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină”- deprinderi igienico-

sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,Ne pregătim de somn”- pregătirea pentru somn  - 

deprinderi specifice. 

 

 

 

 

 

TURA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dormim, ne odihnim, sănătoși să fim” – somnul/ 

perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Nu uita să mulțumești, gustarea când o primești” – 

gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Știință: „Alege si grupeaza alimentele sănătoase/nesănătoase” 

Artă:”Modelează și pictează” 

Joc de miscare: „Cine ajunge mai repede întinde prosopul?” 

A.D.E. – D.L.C. – Educarea Limbajului: “Spune ce fac/ 

face?” – joc didactic 

D.P.M. – Educatie Fizica: Joc: “Aleargă la fel ca mine” 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice.  

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA/ 

ZIUA 

INTERVALE 

ORARE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

VINERI  

 

 

 

8:00 – 8:30 A.D.P.: R – Primirea copiilor – deprinderi specifice ;  

A.L.A. – Joc liber 

8:30 – 9:00 A.D.P.: R - Deprinderi igienico-sanitare; Micul dejun – 

deprinderi specifice 
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TURA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 11:30 

A.L.A:  

Biblioteca: “Spune un cuvânt cu sunetul..”  

Nisip și apă: ,,Urme și forme” 

A.D.P.: ID – “Eu te întreb,tu răspunzi” – prezenţă, salut, 

calendarul naturii, noutatea zilei. 

A.D.E. – A.I.: “Rica murdărica”  

D.O.S. –: “Rica murdărica” – povestea  educatoarei 

D.E.C. – ”Rica murdărica” – pictură 

11:30 – 12:00 A.L.A.: Activitate gospodărească: „Aranjăm masa pentru 

invitați”  

12:00 – 12:30 A.D.P.: R – ,,Nu vorbim cu gura plină”- deprinderi igienico-

sanitare; masa de prânz - deprinderi specifice. 

12:30 – 13:00 A.D.P.: R – ,,O poveste la culcare, să asculte fiecare”- 

pregătirea pentru somn  - deprinderi specifice 

 

 

 

 

 

TURA II 

13:00 – 15:30 A.D.P.: R – „Dacă dorm câte un pic, voi crește mare și voinic” 

– somnul/ perioada de relaxare după-amiază;  

A.L.A. – Joc liber 

15:30 – 16:00 A.D.P.: R – „Mâncăm frumos și nu dăm deloc pe jos!” – 

gustarea – deprinderi specifice ;  

16:00 – 17:00 A.L.A.: 

Constructii: „Cuburi buclucașe”  

Știință: „Piramida alimentelor - puzzle” 

Joc distractiv: „Mazarea-n lingura” 

A.D.E. – D.O.S. –: “Rica murdărica” – repovestire 

D.E.C. –“Rica murdărica” – pictură,finalizare” 

17:00 – 17:30 A.D.P.: R – plecarea copiilor acasă – deprinderi specifice. 

A.L.A. – Joc liber;  

 

 

La finalul proiectului ,în ultima zi a celei de-a treia săptămâni am organizat ca moment de încheiere a 

acestui proiect,un prânz sănătos la care am invitat toți participanții acestui proiect 

(medicii,părinții,bucătăresele),unde am prezentat momente din activitățile proiectului pe retroproiector. 
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Resursă educațională deschisă-creare de conținut digital 

Sunetul și grupul de litere: ,,ghe”și ,,Ghe” 
                      

                                                                       Prof.înv.primar, Mînzicu Simona Valentina 

                                                              Liceul Teoretic,,Șerban Vodă” Slănic,Prahova 

 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

CLASA:  I 

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul și grupul de litere „ghe / Ghe” 

TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoștințe 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română 

                                                             Muzică și mișcare 

Arte vizuale și abilitǎți practice 

       

COMPETENTE SPECIFICE INTEGRATE: 
 

1.COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare  

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

4.1. Scrierea literelor de mână  
 

2.MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

1.2. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de 

succesiune contrastante 
 

3.ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 
 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 
 

CLR 

     O1  - să realizeze corespondența dintre cuvinte și grupurile de litere studiate 

     O2  -să dea exemple de cuvinte care conțin în diferite poziții grupul de litere  ,,ghe”;     

     O3 - să citească ȋn ritm propriu corect şi conştient cuvinte ( cel puțin douǎ din cinci), propoziţii ce 

conţin sunetul ,,ghe”;     

     O4 – sǎ formuleze cel puțin un rǎspuns corect pentru ȋntrebǎri referitoare la conținutul textului citit; 

     O5  - să ordoneze/ sǎ separe cuvintele într-o propoziţie ( formatǎ din 3-4 cuvinte) ; 

     O6  -  să scrie corect grupul de litere,,ghe”, cuvinte și enunțuri, menținȃnd distanța dintre elementele 

grafice, dintre litere și dintre cuvinte; 

     O7 – sǎ colaboreze cu membrii grupului ȋn realizarea sarcinilor de lucru, conform unor reguli stabilite 

( cel puțin atunci cȃnd este motivat și sprijinit de cǎtre ȋnvǎțǎtor).         
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MM 

       O8- -să recunoască sunete din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.) ; 

          AV/AP 

       O9  - să utilizeze tehnici accesibile de lucru pentru colorarea / personalizarea imaginii animalulului 

obținut; 

   

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

1.Verificarea cunoștințelor dobândite anterior, referitor la  grupurile de litere studiate, se face prin 

intermediul unui joc de corespondență                                                                         

Se va accesa următorul link: https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20 

2. Captarea atenției se face prin intermediul unei ghicitori: 

  Doar în zori și pe-nserat /Ne uimește prin cântat ./Are pene cafenii, /Știe multe melodii.                      

(Privighetoarea)                                                                                              

Se vor recita și versurile: Dumnezeu i-a dat anume, / Cel mai dulce glas din lume, / Viers ce tulbură și - 

alină/ Măreție de regina.(Cartea cu păsări, versuri de Arcadie Suceveanu) 

3. Se desparte în silabe cuvântul ,,privighetoare”și se desprinde un nou grup de litere-grupul de litere 

,,ghe”-   pri-vi-ghe-toa-re 

4. Se va prezenta textul ,,Privighetoarea “, după H.Ch.Andersen.Se va desprinde și analiza cuvântul 

,,privighetoare” , unde grupul ,,ghe”, formează o singură silabă. Se dă exemple și de alte cuvinte care 

conțin grupul de litere ,,ghe”.Se descoperă cele trei litere din care este format grupul. Se rostește cu 

claritate sunetul, iar elevii formează grupul de litere.Se solicită elevilor exemple de alte cuvinte care conțin 

grupul de litere ,,ghe” și se specifică locul pe care îl ocupă grupul în cuvânt. Se vor da exemple de cuvinte 

cu grupul de litere,,Ghe”. Se compun cu ajutorul alfabetarului decupat cuvinte care conțin noul grup de 

litere. Se vor alcătui propoziții.  

✓ Se va citi textul ,,Privighetoarea”, după H. Ch. Andersen în șoaptă, cu voce tare, model 

https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-

GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing 

✓ Se discută pe baza textului, se explică cuvintele noi și folosirea semnelor de punctuație 

 

5. Se citesc cuvinte care conțin grupul de litere ,,ghe, Ghe” și se explică scrierea grupului de litere ,,ghe” 

și  ,,Ghe” .Se va accesa link-ul: https://youtu.be/OpE_XM-KgNo 

6. În finalul lecției copiii vor  asculta glasuri de păsărele ,,,Cântecul păsărilor” și vor  

realiza o căsuță pentru privighetoare: https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/ 

          https://youtu.be/xBvV6LVNuQ4         https://youtu.be/y2e2LNLfpzs 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing
https://youtu.be/OpE_XM-KgNo
https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/
https://youtu.be/xBvV6LVNuQ4
https://youtu.be/y2e2LNLfpzs
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Sunetul și grupurile de literele ,,ghe”, ,,Ghe” 

Fișă de lucru pe grupe 

                              Privighetoarea 

de Hans Christian Andersen 

               Povestea pe care v-o spun acuma s-a întâmplat în China, în vremuri străvechi. 

Palatul împăratului Chinei era cel mai frumos din lume, clădit numai din cel mai scump porţelan, dar aşa 

de sfărâmicios, aşa de gingaş, încât trebuia să umbli cu mare băgare de seamă prin el – să nu se spargă. În 

grădină erau nişte flori minunate şi de cele mai frumoase atârnau zurgălăi de argint, care sunau mereu, ca 

să nu treacă cineva pe lângă ele şi să nu le vadă. Grădina era plină de minunăţii şi era aşa de mare încât 

nici grădinarul nu ştia până unde se întinde; dacă mergeai tot înainte ajungeai într-o pădure cu copaci înalţi 

şi lacuri adânci. Pădurea mergea până la marginea mării şi marea era albastră şi adâncă. Corăbiile treceau 

chiar pe sub ramurile copacilor şi într-un copac era o privighetoare care cânta aşa de frumos încât până şi 

un biet pescar care nu-şi mai vedea capul de treabă şi de griji se oprea în loc şi asculta când venea noaptea 

să-şi ridice năvodul. 

https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-

GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing  

 

Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la cerinţe: 

1. Descoperă cuvintele cu același sens din coloana alăturată: 

laude                                             bara 

văzduh                                  față 

ghirlande                                   aprecieri 

stinghie                                      dedicate 

chip                                       cer 

închinate                         împletituri 

 https://learningapps.org/watch?v=p86w41iac21  

      2.  Completați cuvintele următoare cu grupurile de litere potrivite: 

_____ - veci       An - ___ - luș        mer - ___                 ___- rin - ță           

___- re - șe         ră - ___ -  tă                  re - ___ - na             ra -___- tă 

 https://learningapps.org/watch?v=p3gmibojn21  

      3.  Tăiați forma incorectă: 

http://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen.html
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i7XQSFUJZYVD-GeDrA1a4eKFh16si8fUWX583aSKwl0/edit?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p86w41iac21
https://learningapps.org/watch?v=p3gmibojn21
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privighetoare / privighitoare 

unghe / unghie 

ceată / ciată 

genunchi / genunghi 

ghirlandă / gherlandă 

ghiuveta / chiuveta 

https://learningapps.org/watch?v=prhbechz521  

4.Scrie trei nume de păsări/animale care conțin grupul de litere ghe! 

 

5. Scrie trei nume de persoane care conțin grupul de litere,, ghe” (la început, în cuprins, la final)! 

 

https://wheelofnames.com/ro/7bx-r8r uilofneims 

6. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție apoi trancrie-o. 

privighetorii    Cântecul     a     minunat   fost !  

 

https://learningapps.org/watch?v=pdg1vjt5321  

https://learningapps.org/watch?v=prhbechz521
https://wheelofnames.com/ro/7bx-r8r
https://learningapps.org/watch?v=pdg1vjt5321
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Sunetul și literele ,,ghe”, ,,Ghe” 

Test de evaluare 

 

 

1.  Eu spun una, tu spui multe:                     2. Eu spun multe, tu spui una:      

     privighetoare –                                                     baghete – 

     gheată –                                                          gheare– 

     dulgher–                                                           gherghine– 

     ghemotoc–                                                  ligheane– 

https://learningapps.org/watch?v=py9n60nck21  

     3. Desparte cuvintele în silabe:        

              ghemuit–                                                            veghează- 

              înghețat–                                                            spaghete-  

              gherghef–                                                              ungher- 

              ghepard–                                                             ghem- 

https://learningapps.org/watch?v=p53xrtyan21  

    4. Înlocuiește grupul de litere ,,ge “cu grupul de litere ,,ghe” din cuvintele date : 

               gem-                                                                    George- 

               geme-                                                                  Angelina- 

https://learningapps.org/watch?v=pgntoqdpc21  

    5. Completează  propozițiile cu unul din cuvintele: înghețat, gheață, ghete. 

                Din cauza temperaturii scăzute apa a _____________________ . 

               Am cumpărat o pereche de _____________________ . 

              Daniel a alunecat pe ______________________. 

https://learningapps.org/watch?v=p5mvr63j521  

   6. Ordonează propozițiile pentru a forma un text. Scrie-le pe caiet și dă un titlu potrivit textului 

             Cântecul ei l-a fermecat pe împărat. 

             Un împărat voia să știe ce pasăre cânta mai frumos. 

             Însă, nicio pasăre nu l-a cucerit. 

             La sfârșit a venit privighetoarea. 

             La curtea lui au fost invitate toate păsările din împărăție. 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

https://learningapps.org/watch?v=py9n60nck21
https://learningapps.org/watch?v=p53xrtyan21
https://learningapps.org/watch?v=pgntoqdpc21
https://learningapps.org/watch?v=p5mvr63j521
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

https://learningapps.org/watch?v=pyos8qjfk21  

 

 

Sunetul și literele ,,ghe”, ,,Ghe” 

Activități în completare: 

➢ Căutați în rebusul de mai jos cuvinte care să conțină grupul de litere ,,ghe”. 

https://learningapps.org/watch?v=pc3h1ioy321  

 

➢ Realizați corespondența între grupurile de litere și cuvintele care conțin  

grupurile de litere respective 

 

 https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20   

❖ Frământări de limbă : 

,,Cântecul cântat de cântăreața încântătoare încânta cântărețul încântat de cântarea cântăreței”. 

❖ Să ascultăm întreaga  poveste ,,Privighetoarea “, după H. Ch. Andersen 

https://youtu.be/KirpCsGop80                      

https://youtu.be/1-_latpxRYk 

❖ Să aflăm informații noi despre privighetoare  

https://drive.google.com/file/d/1HN_NSsUweNuZlAU_nHPY4E2oran6vQfj/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pyos8qjfk21
https://learningapps.org/watch?v=pc3h1ioy321
https://learningapps.org/watch?v=p4ukbf6jk20
https://youtu.be/KirpCsGop80
https://youtu.be/1-_latpxRYk
https://drive.google.com/file/d/1HN_NSsUweNuZlAU_nHPY4E2oran6vQfj/view?usp=sharing
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❖ Să realizăm o colivie pentru privighetoare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Puteți realiza o căsuță pentru păsări urmînd etapele descrise în videoclip 

https://youtu.be/eFC2LoLxRyo 

❖ Puteți face o colivie pentru păsări accesând link-ul  

https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/ 

 

SUCCES! 

https://youtu.be/eFC2LoLxRyo
https://ro.pinterest.com/pin/609745237053237613/
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ΡROIЕСT DIDAСTIС „ETALAREA MĂRFURILOR” 

Maistru instructor: Hotca Dorina Irina  

Liceul Tehnologic ,,Ioniță G. Andron’’, Negrești - Oaș 

 

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” 

Maistru instructor: Hotca Dorina Irina 

Modulul IV CDL: Tehnici comerciale 

Clasa a X –a F 

Data: S 5 

Ѕubiесtul lесțiеi: „Etalarea mărfurilor” 

Τiрul lесțiеi:  de aplicare a noțiunilor învățate 

Loсul dе dеѕfășurarе a lесțiеi: laborator servicii. 

Durata: 50 minutе. 

Scopul lecţiei: perfecţionarea şi fixarea deprinderilor de etalare a mărfurilor 

Obiective operaţionale: 

O1: să identifice mobilierul comercial 

O2: să cunoască operațiile specifice pregătirii mărfurilor pentru vânzare; 

O3: să expună și să etaleze mărfurile pe grupe; 

O4: să aplice criteriile specifice de expunere  

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul  

Mijloace şi materiale: flipchart, videoproiector, test de evaluare 

Forme de organizare: frontală, individuală  

Inѕtrumеntе dе еvaluarе:  

- test de evaluare 

- еvaluarеa înсruсişată 

- obѕеrvarеa ѕiѕtеmatiсă 

Bibliografiе: 

1. Vasile Bozgan – Comerț și servicii Manual pentru Şcoala de arte și meserii Anul I; Editura 

Economică Preuniversitaria, București, 2002 

   2. Cristina Tanislav, Elena Stan, Suzana Ilie, Roxana Georgescu, Rodica Albu – Manual pentru 

Școala de Arte și Meserii clasa a X-a, Modulul Studiul mărfurilor, Editura Oscar Print, București, 2005 
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3. Marieta Olaru coordonator, R. Pamfilie, A. Purcărea, C. Păunescu, T. M. Negrea, Studiul 

calității produselor și serviciilor, Manual pentru clasa a X-a, Editura Economică Preuniversitaria, 

București, 2000 

Ѕесvеnţеlе lесţiеi 

1. Momеnt organizatoriс (2min) 

Arе loс vеrifiсarеa рrеzеnţеi şi ţinutеi, notarеa abѕеnţеlor. 

2. Ϲaрtarеa atеnţiеi еlеvilor (3 min) 

Maistrul instructor ѕoliсită еlеvilor ѕă рrесizеzе сarе еѕtе lесţia ѕtudiată în ora antеrioară. 

 Ѕе рrеzintă modalitatеa dе dеѕfăşurarе a lесţiеi: în рrima рartе a orеi va fi dat fiесărui еlеv сâtе o 

test de evaluare, urmând сa în a doua рartе a orеi ѕă verificăm testul altui coleg și să îl notăm conform 

baremului de corectare și notare. 

 Ѕе diѕtribuiе еlеvilor testеlе. 

 Ѕе ѕubliniază dе сătrе cadrul didactic сă реntru rеzolvarеa сorесtă a ѕubiесtеlor ѕе aсordă рunсtajul 

trесut ре test, iar реntru rеzolvarеa inсomрlеtă ѕau inсorесtă nu ѕе aсordă рunсtajе intеrmеdiarе. 

3. Dеѕfăşurarеa рroрriu-ziѕă a lесţiеi (40min) 

Εlеvii rеzolvă individual testul de evaluare. 

 Τimрul dе luсru еѕtе dе 30 min. Duрă еxрirarеa timрului testеlе vor fi ѕtrânѕе dе сătrе maistru 

instructor şi li ѕе еxрliсă еlеvilor сum ѕе va dеѕfăşura în сontinuarе aсtivitatеa: testеlе de evaluare vor fi 

rеdiѕtribuitе aѕtfеl înсât fiесăruia ѕă îi fiе dat un test de evaluare al unui alt сolеg dесât сеl dе banсă. 

Fiесarе еlеv va trеbui ѕă сorесtеzе şi ѕă еvaluеzе un test de evaluare foloѕind un рix dе altă сuloarе dесât 

albaѕtru. În рartеa drеaрtă a tеѕtului, ѕuѕ, еlеvul сorесtor/еvaluator îşi va trесе numеlе . 

 Notarеa ѕе va faсе în сonformitatе сu barеmul şi răѕрunѕurilе рrеzеntatе ре vidеoрroiесtor. Εlеvii 

au la diѕрoziţiе 10 min. 

 Duрă се timрul afеrеnt еvaluării a еxрirat, ѕе adună testеlе şi ѕе rеalizеază la tablă dе сătrе maistru 

instructor un сеntralizator сu notеlе obţinutе dе aсеştia, aѕtfеl : 

 

Nr. 

еlеvi 

Notе ѕub 5 Notе întrе 5-6,99 Notе întrе 7-8,99 Notе реѕtе 9 

     

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
  
 

1684 
 

 Ѕсoрul rеalizării aсеѕtui tiр dе aсtivitatе a foѕt, ре dе o рartе, еvaluarеa сunoştinţеlor еlеvilor şi, 

ре dе altă рartе, imрliсarеa lor în рroсеѕul dе еduсaţiе dе ре рoѕtul dе сorесtori. 

 Maistrul instructor рrесizеază еlеvilor сă rеzultatеlе la fișеle de evaluare  (сorесtatе dе сătrе 

maistrul instructor)vor fi сunoѕсutе şi analizatе ora următoarе сând va fi rеalizat un tabеl aѕеmănător, dе 

aсеaѕtă dată сu notеlе datе dе maistru instructor, urmând a ѕе faсе сomрaraţiе. 

 Li ѕе рrесizеază, dе aѕеmеnеa, сă ѕе va ţinе сont la notarе şi dе modul dе сorесtarе a tеѕtеlor 

сolеgilor, nu doar dе сomрlеtarеa сеlui рroрriu.  

4. Εvaluarеa rеzultatеlor (5 min) 

În concluzie, folosind această metodă de evaluare am pus elevul să caute, să asocieze, să verifice 

şi
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                             Prof. Anghelescu Maria-Roberta 

                                                                           Școala Gimnazială ,,Buică Ionescu’’,  

                                                                          Comuna Glodeni, Județul Dâmbovița 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BUICĂ  IONESCU’’GLODENI 

PROFESOR: ANGHELESCU MARIA-ROBERTA 

CLASA: CP-a IVa –CLASĂ DE SIMULTAN 

DATA: 14.05.2021 

DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 

EFECTIV:  14 ELEVI  

LOC DE DESFĂŞURARE: TERENUL DE SPORT 

DURATA LECŢIEI: 40 MIN 

 

TEMELE LECȚIEI: 

 

   1. Îndemânare – coordonarea acțiunilor segmentelor corpului și ale corpului în întregime,în spațiu 

și timp. 

    2.Handbal-.consolidare prindere –pasare-aruncare . 

 

TIPUL LECŢIEI:  MIXT (consolidare /educare)  

 
SCOPUL  LECTIEI:  

 

   1.- Exersarea elementelor  învățate cu accent pe execuția corectă a acestora 

   2.- Educarea acțiunilor corpului în spațiu și timp cu rapiditate și creativitate 

COMPETENȚE SPECIFICE : 

 

  1.1. Operarea cu indicatorii fiziologici de baza ai stării de sănătate specifici vârstei și genului 

  2.1. Utilizarea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase 

  2.3. Efectuarea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază 

  3.1. Îndeplinirea de sarcini de organizare în efectuarea unor elemente de mobilitate 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

✓ Psiho - motorii :  

  1. Execuția corectă a elementelor statice și dinamice însușite 

  2.Înlănțuirea acțiunilor corpului în condiții diverse urmărind execuția rapidă. 

✓ Cognitive: 

  1. Aplicarea elementelor învățate într-un complex de exerciții. 

  2. Reținerea exercițiilor de îndemânare și folosirea lor în activitatea independentă. 

✓ Afective : 

  1. Manifestarea interesului față de activitatea practică. 

  2. Integrarea și acționarea într-un grup constituit. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 

  1. Metode și procedee metodice : - explicaţia, demonstrația, conversația, observare sistemică, 

apreciere verbală, evaluare formativă, algoritmizare, exersarea complexului de dezvoltare fizică 

armonioasă, exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice. 

  2.  Mijloace didactice : - exerciții de front și formatii, exerciții pentru captarea atenției, exerciții 

din școala alergării și săriturii, exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă, sisteme de acţionare 

specifice dezvoltării îndemânării. 

  3.  Forme de organizare: face to face. 

  

BIBLIOGRAFIE:  

 

  1. Programa Școlară pentru educație fizică și sport, clasele a I-a – a IV-a, București,2017; 

  2. Scarlat E. Scarlat M. - Educație fizică și sport - Editura Didactică și Pedagogică București 2003 

  3. *Suportul de curs „Non formal for inclusion – using non formal education methods to foster 

inclusion”, Grecia, 01-07.09.2019, desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ , KA101 - Proiecte de 

mobilitate în domeniul educației școlare,  Educație incluzivă – educație pentru viitor, nr. referință: 

2019-1-RO01-KA101-061952, al cărui beneficiar este  Școala Gimnazială „Buică Ionescu” Glodeni.
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VERIGI 

(ETAPELE 

LECŢIEI) 

ŞI DURATA 

CONŢINUT 

Clasa CP 

CONŢINUT 

Clasa I A 

CONŢINUT 

Clasa a II a A 

CONŢINUT 

Clasa a  IV a A 

DOZA

RE/ 

PE 

CLAS

E 

FORMAȚII DE 

LUCRU, INDICAȚII 

METODICE, 

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Obs. 

1. 

 Organizarea 

colectivului de 

elevi 

(2 minute) 

  

-salutul; 

-prezența; 

-controlul 

echipamentului şi 

verificarea stării de 

sănătate; 

-anunţarea temelor şi 

a obiectivelor; 

-întoarceri de pe loc. 

-salutul; 

-prezența. 

-controlul 

echipamentului şi 

verificarea stării de 

sănătate; 

-anunţarea temelor şi 

a obiectivelor; 

-întoarceri de pe loc  

-salutul; 

-prezența. 

-controlul 

echipamentului şi 

verificarea stării de 

sănătate; 

-anunţarea temelor şi 

a obiectivelor; 

-întoarceri de pe loc  

-salutul; 

-prezența. 

-controlul 

echipamentului şi 

verificarea stării de 

sănătate; 

-anunţarea temelor şi 

a obiectivelor; 

-întoarceri de pe loc  

2 

minute 

 

- Conştientizarea  elevilor 

pentru o ţinută adecvată  

şi curată, captarea atenției 

privind sarcinile de 

îndeplinit. 

- Ridicarea stării 

emoționale. 

-Explicaţia, demonstraţia 

-Joc de captare a 

atenției,,Păsărelele în 

cuib” 

 

2. 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

(4minute) 

 

 
 

 - alergare ușoară; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu joc de 

glezne;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

genunchii la piept;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

pendularea 

gambelor, înapoi;   

 - mers cu respirație; 

 - pas săltat;  

 - mers cu respirație; 

 - alergare ușoară; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu joc de 

glezne;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

genunchii la piept;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

pendularea 

gambelor, înapoi;   

 - mers cu respirație; 

 - pas săltat;  

 - mers cu respirație; 

 - alergare ușoară; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu joc de 

glezne;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

genunchii la piept;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

pendularea 

gambelor, înapoi;   

 - mers cu respirație; 

 - pas săltat;  

 - mers cu respirație; 

 - alergare ușoară; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu joc de 

glezne;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

genunchii la piept;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu 

pendularea 

gambelor, înapoi;   

 - mers cu respirație; 

 - pas săltat;  

 - mers cu respirație; 

1' 

10" 

30" 

10" 

30" 

10" 

30" 

10" 

15" 

10" 

15" 

10" 

 

-Stimularea marilor 

funcțiuni, educarea 

percepțiilor temporale și 

spațiale, creșterea 

interesului, a 

excitabilității optime a 

sistemului nervos central. 

 

-Observare sistematică 

 

-Apreciere verbală 

 

-Explicaţia, demonstrația 

Se lucrează 

pe fond 

muzical! 

O lungime 

de teren 

pentru clasa 

CP și clasa I 

și 2 pentru 

celelalte 

clase. 
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 - alergare cu pas 

adăugat; 

 - mers cu respirație. 

 - alergare cu pas 

adăugat; 

 - mers cu respirație. 

 - alergare cu pas 

adăugat; 

 - mers cu respirație. 

 - alergare cu pas 

adăugat; 

 - mers cu respirație. 

Pauză 

activă:mers, 

dribling 

simplu 

Dacă este 

cazul! 

3.Dezvoltare 

fizică 

armonioasă 

 (15 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul nr 1. 

P.I Stând depărtat cu  

bastonul ținut 

sprijinit pe sol. 

-T1-2 Indoirea 

capului inainte cu 

arcuire 

-T3-4 Extensia 

capului cu arcuire 

-T5-8 IDEM T1-4 

Exercitiul nr 2 

P.I Stând depărtat, 

cu mâinile pe șold: 

T1-4 Rotirea capului 

spre stânga prin față 

T5-8 Rotirea capului 

spre dreapta prin față 

Exercitiul nr 3 

 

Exercitiul nr 1.  

P.I Stând depărtat cu 

bastonul ținut 

sprijinit pe sol. 

-T1-2 Indoirea 

capului inainte cu 

arcuire 

-T3-4 Extensia 

capului cu arcuire 

-T5-8 IDEM T1-4 

Exercitiul nr 2 

P.I Stând depărtat, 

cu mâinile pe șold: 

T1-4 Rotirea capului 

spre stânga prin față 

 

Exercitiul nr 1. 

P.I Stând  depărtat 

cu bastonul ținut 

sprijinit pe sol. 

-T1-2 Indoirea 

capului inainte cu 

arcuire 

-T3-4 Extensia 

capului cu arcuire 

-T5-8 IDEM T1-4 

Exercitiul nr 2 

P.I Stând depărtat, 

cu mâinile pe șold: 

T1-4 Rotirea capului 

spre stânga prin față 

 

Exercitiul nr 1. 

P.I Stând  depărtat 

cu bastonul ținut 

sprijinit pe sol. 

-T1-2 Indoirea 

capului inainte cu 

arcuire 

T3-4 Extensia 

capului cu arcuire 

-T5-8 IDEM T1-4 

Exercitiul nr 2 

P.I Stând depărtat, 

cu mâinile pe șold: 

T1-4 Rotirea capului 

spre stânga prin față 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Educarea atitudinii 

corporale, corectarea 

deficiențelor atitudinale și 

cele segmentare, 

tonicitate și troficitate și 

suplețe musculară, 

mobilitate articulară, 

educarea respirației. 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbală 

- Prevenirea accidentelor 

şi pregătirea organismului 

pentru desfășurarea 

diferitelor acțiuni și 

activități motrice 

complexe. 

-Exersarea complexului 

de dezvoltare fizică 

armonioasă 

 

-Întărirea sănătăţii și 

influenţarea aspectului 

fizic.  

Se lucrează 

pe fond 

muzical! 

Complex 

de exerciții 

fizice cu 

obiecte 

(bastonul) 

Lecția este 

condusă de 

un elev 

indifferent 

de clasă. 
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P.I. Stând departat 

cu brațele pe lângă 

corp: 

T1-8 Ridicarea 

bastonului la nivelul 

pieptului și coborâre 

Exercitiul nr 4 

P.I. Stând depărtat: 

T1-8 ridicarea 

bastonului de la 

piept cu brațele 

întinse,deasupra 

capului  

Exercitiul nr 5 

P.I. Stând depărtat:: 

T1-8 ținerea 

bastonului cu două 

mâini și trecerea lui 

din față în spate pe 

deasupra capului 

Exercitiul nr 6 

P.I Stând departat: 

T1-8 ținerea  

bastonului de capete 

și balansarea unuia 

dintre capete de jos 

în  sus.  

T5-8 Rotirea capului 

spre dreapta prin față 

Exercitiul nr 3 

P.I.  Stând departat 

cu brațele pe lângă 

corp: 

T1-8 Ridicarea 

bastonului la nivelul 

pieptului și coborâre 

Exercitiul nr 4 

P.I.  Stând depărtat 

:T1-8 ridicarea 

bastonului de la 

piept cu brațele 

întinse,deasupra 

capului  

Exercitiul nr 5 

Stând depărtat: 

T1-8 ținerea 

bastonului cu două 

mâini și trecerea lui 

din față în spate pe 

deasupra capului 

Exercitiul nr 6 

P.I Stând departat: 

T1-8 ținerea  

bastonului de capete 

T5-8 Rotirea capului 

spre dreapta prin față  

Exercitiul nr 3 

P.I. Stând departat 

cu brațele pe lângă 

corp: 

T1-8 Ridicarea 

bastonului la nivelul 

pieptului și coborâre 

Exercitiul nr 4 

P.I.  Stând depărtat: 

T1-8 ridicarea 

bastonului de la 

piept cu brațele 

întinse,deasupra 

capului  

Exercitiul nr 5 

P.I Stând depărtat: 

T1-8 ținerea 

bastonului cu două 

mâini și trecerea lui 

din față în spate pe 

deasupra capului 

Exercitiul nr 6 

P.I Stând departat: 

T1-8 ținerea  

bastonului de capete 

T5-8 Rotirea capului 

spre dreapta prin față  

Exercitiul nr 3 

P.I.  Stând departat 

cu brațele pe lângă 

corp: 

T1-8 Ridicarea 

bastonului la nivelul 

pieptului și coborâre 

Exercitiul nr 4 

P.I.  Stând depărtat: 

T1-8 ridicarea 

bastonului de la 

piept cu brațele 

întinse,deasupra 

capului  

Exercitiul nr 5 

P.I Stând depărtat: 

T1-8 ținerea 

bastonului cu două 

mâini și trecerea lui 

din față în spate pe 

deasupra capului 

Exercitiul nr 6 

P.I Stând departat: 

T1-8 ținerea  

bastonului de capete 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 
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Exercitiul nr 7 

P.I Stând depărtat: 

T1-4 ținerea  

bastonului de capete 

și trecerea lui la 

spate și înainte  -prin 

partea stângă  

T5-8 idem prin 

dreapta 

Exercitiul nr.8 

P.I Stând depărtat::  

T1-2 Răsucirea 

trunchiului spre 

dreapta cu arcuire,cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T3-4  Răsucirea 

trunchiului spre 

stanga cu arcuire cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr.9 

P.I Stând depărtat:  

T1-2 îndoire 

trunchiului spre 

și balansarea unuia 

dintre capete de jos 

în  sus.  

Exercitiul nr 7 

P.I Stând depărtat: 

T1-4 ținerea  

bastonului de capete 

și trecerea lui la 

spate și înainte  -prin 

partea stângă  

T5-8 idem prin 

dreapta 

Exercitiul nr.8 

P.I  Stând depărtat: 

T1-2  Răsucirea 

trunchiului spre 

dreapta cu arcuire,cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T3-4  Răsucirea 

trunchiului spre 

stanga cu arcuire cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr.9 

și balansarea unuia 

dintre capete de jos 

în  sus.  

Exercitiul nr 7 

P.I Stând depărtat: 

T1-4 ținerea  

bastonului de capete 

și trecerea lui la 

spate și înainte  -prin 

partea stângă  

T5-8 idem prin 

dreapta 

Exercitiul nr.8 

P.I Stând depărtat::  

T1-2  Răsucirea 

trunchiului spre 

dreapta cu arcuire,cu 

ținera bastonului pe 

u Răsucirea 

trunchiului spre 

stanga cu arcuire cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr.9 

P.I Stând depărtat:  

și balansarea unuia 

dintre capete de jos 

în  sus.  

Exercitiul nr 7 

P.I Stând depărtat: 

T1-4 ținerea  

bastonului de capete 

și trecerea lui la 

spate și înainte  -prin 

partea stângă  

T5-8 idem prin 

dreapta 

Exercitiul nr.8 

P.I  Stând depărtat: 

T1-2  Răsucirea 

trunchiului spre 

dreapta cu arcuire,cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T3-4  Răsucirea 

trunchiului spre 

stanga cu arcuire cu 

ținera bastonului pe 

umeri; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr.9 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 
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dreapta cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

T3-4 îndoire 

trunchiului spre 

stânga cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

Exercitiul nr.10 

P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2aplecare 

trunchiului cu 

arcuire,cu atingerea 

solului,bastonul se 

ține de capete  

T3-4 extensia 

trunchiului  cu 

arcuire, ținerea 

bastonului deasupra 

capului; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr 11 

P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2 fandare inainte 

cu piciorul drept, 

P.I Stând depărtat:  

T1-2 îndoire 

trunchiului spre 

dreapta cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

T3-4 îndoire 

trunchiului spre 

stânga cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

Exercitiul nr.10 

P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2aplecare 

trunchiului cu 

arcuire,cu atingerea 

solului,bastonul se 

ține de capete  

T3-4 extensia 

trunchiului  cu 

arcuire, ținerea 

bastonului deasupra 

capului; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr 11 

T1-2 îndoire 

trunchiului spre 

dreapta cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

T3-4 îndoire 

trunchiului spre 

stânga cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

Exercitiul nr.10 

P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2aplecare 

trunchiului cu 

arcuire,cu atingerea 

solului,bastonul se 

ține de capete  

T3-4 extensia 

trunchiului  cu 

arcuire, ținerea 

bastonului deasupra 

capului; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr 11 

 P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

P.I Stând depărtat:  

T1-2 îndoire 

trunchiului spre 

dreapta cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

T3-4 îndoire 

trunchiului spre 

stânga cu 

arcuire,bastonul pe 

umeri. 

Exercitiul nr.10 

P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2aplecare 

trunchiului cu 

arcuire,cu atingerea 

solului,bastonul se 

ține de capete  

T3-4 extensia 

trunchiului  cu 

arcuire, ținerea 

bastonului deasupra 

capului; 

T5-8 se repeta 

Exercitiul nr 11 

 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 
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arcuire,bastonul 

deasupra capului  

T3-4 fandare inainte 

cu piciorul stang 

,arcuire, bastonul 

deasupra capului                                      

T5-8 se repeta 

T1-2 fandare laterala 

stanga, cu 

arcuire,bastonul la 

nivelul pieptului 

T3-4 fandare laterala 

dreapta, cu arcuire, 

bastonul la nivelul 

pieptului 

 T5-8 se repeta. 

Exercitiul nr 12 

P.I.Stand cu mainile 

pe baston: 

T1- saritură cu 

depărtarea 

picioarelor, ridicarea 

bastonului deasupra 

capului   

T2- saritură cu 

apropiera 

picioarelor, 

 P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2 fandare inainte 

cu piciorul drept, 

arcuire,bastonul 

deasupra capului  

T3-4 fandare inainte 

cu piciorul stang 

,arcuire, bastonul 

deasupra capului                                      

T5-8 se repeta 

T1-2 fandare laterala 

stanga, cu arcuire, 

bastonul la nivelul 

pieptului 

T3-4 fandare laterala 

dreapta, cu arcuire, 

bastonul la nivelul 

pieptului 

 T5-8 se repeta. 

Exercitiul nr 12 

P.I.Stand cu mainile 

pe baston: 

T1- saritură cu 

depărtarea 

picioarelor, ridicarea 

T1-2 fandare inainte 

cu piciorul drept, 

arcuire,bastonul 

deasupra capului  

T3-4 fandare inainte 

cu piciorul stang 

,arcuire, bastonul 

deasupra capului                                      

T5-8 se repeta 

T1-2 fandare laterala 

stanga, cu 

arcuire,bastonul la 

nivelul pieptului 

T3-4 fandare laterala 

dreapta, cu arcuire, 

bastonul la nivelul 

pieptului 

 T5-8 se repeta. 

Exercitiul nr 12 

P.I.Stand cu mainile 

pe baston: 

T1- saritură cu 

depărtarea 

picioarelor, ridicarea 

bastonului deasupra 

capului   

 P.I Stand cu 

piciorele apropiete: 

T1-2 fandare inainte 

cu piciorul drept, 

arcuire,bastonul 

deasupra capului  

T3-4 fandare inainte 

cu piciorul stang 

,arcuire, bastonul 

deasupra capului                                      

T5-8 se repeta 

T1-2 fandare laterala 

stanga, cu 

arcuire,bastonul la 

nivelul pieptului 

T3-4 fandare laterala 

dreapta, cu arcuire, 

bastonul la nivelul 

pieptului 

 T5-8 se repeta. 

Exercitiul nr 12 

P.I.Stand cu mainile 

pe baston: 

T1- saritură cu 

depărtarea 

picioarelor, ridicarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 8 T 
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coborârea bastonului 

. 

Exercitiul nr 13  

P.I Stand cu bratele 

intinse pe lângă 

corp: 

T1-2 ridicarea 

braţelor prin lateral 

inspiraţie forţată; 

T3-4 coborarea 

bratelor prin lateral 

şi îndoirea 

trunchiului cu 

expiraţie maximă; 

T5-8 se repetă. 

 - exerciții de 

respirație 

bastonului deasupra 

capului   

T2- saritură cu 

apropiera 

picioarelor, 

coborârea bastonului 

. 

Exercitiul nr 13 

P.I Stand cu bratele 

intinse pe lângă 

corp: 

T1-2 ridicarea 

braţelor prin lateral 

inspiraţie forţată; 

T3-4 coborarea 

bratelor prin lateral 

şi îndoirea 

trunchiului cu 

expiraţie maximă; 

T5-8 se repetă. 

 - exerciții de 

respirație 

T2- saritură cu 

apropiera 

picioarelor, 

coborârea bastonului 

. 

Exercitiul nr 13  

P.I Stand cu bratele 

intinse pe lângă 

corp: 

T1-2 ridicarea 

braţelor prin lateral 

inspiraţie forţată; 

T3-4 coborarea 

bratelor prin lateral 

şi îndoirea 

trunchiului cu 

expiraţie maximă; 

T5-8 se repetă. 

 - exerciții de 

respirație 

bastonului deasupra 

capului   

T2- saritură cu 

apropiera 

picioarelor, 

coborârea bastonului 

. 

Exercitiul nr 13  

P.I Stand cu bratele 

intinse pe lângă 

corp: 

T1-2 ridicarea 

braţelor prin lateral 

inspiraţie forţată; 

T3-4 coborarea 

bratelor prin lateral 

şi îndoirea 

trunchiului cu 

expiraţie maximă; 

T5-8 se repetă. 

 - exerciții de 

respirație 
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4. Dezvoltarea / 

educarea 

calității motrice 

Îndemânarea 

(10 min) 

 

TRASEU 

APLICATIV 

 

- parcurgerea unui 

traseu de 12 m cu   

alergare cu mingea 

în mână printre 

obstacole, 2 sărituri 

pe 

trambulină,săritură 

peste obstacole, 

așezarea copetelor în 

cadrul jocului ,,X și 

0”, săritură în 

lungime de pe loc 

peste o linie trasată 

pe sol, alergare de 

viteză și predarea 

ștafetei următorului 

coleg .  

 

TRASEU 

APLICATIV 

 

- parcurgerea unui 

traseu de 12 m cu   

alergare cu mingea 

în mână/dribling 

simplu printre 

obstacole, 2 sărituri 

pe 

trambulină,săritură 

peste obstacole, 

așezarea copetelor în 

cadrul jocului ,,X și 

0”, săritură în 

lungime de pe loc 

peste o linie trasată 

pe sol, alergare de 

viteză și predarea 

ștafetei următorului 

coleg 

TRASEU 

APLICATIV 

 

- parcurgerea unui 

traseu de 12 m cu  

dribling printre 

jaloane, 3 sărituri pe 

trambulină,săritură 

peste obstacole, 

așezarea copetelor în 

cadrul jocului ,,X și 

0”, săritură în 

lungime de pe loc 

peste o linie trasată 

pe sol, alergare de 

viteză și predarea 

ștafetei următorului 

coleg .  

 

TRASEU 

APLICATIV 

 

- parcurgerea unui 

traseu de 12 m cu  

dribling printre 

jaloane, 4 sărituri pe 

trambulină,săritură 

peste obstacole, 

așezarea copetelor în 

cadrul jocului ,,X și 

0”, săritură în 

lungime de pe loc 

peste o linie trasată 

pe sol, alergare de 

viteză și predarea 

ștafetei următorului 

coleg .  

 

-elevii 

sunt 

aşezaţi 

pe 1 

şir în 

fața a  

obstac

olelor 

 

Tehnologii de coordonare 

a unor părți ale 

organismului și întregului 

corp. 

 

-Explicaţia, demonstrația. 

 

-Observare sistematică. 

-Apreciere verbală. 

-Evaluare formativă. 

 

 

 

5.Handbal 

(5 min) 

 

Prindere –pasare –

aruncare 

Prindere –pasare –

aruncare. 

Structură tehnico-

tactică. 

Structură tehnico-

tactică. 4x 
În coloană câte unul. 
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Joc,, Rațele și 

vânătorii” 

Joc,, Rațele și 

vânătorii”. 

Pasare la post fix, 

reprimire, dribling 

simplu  și aruncare 

la poartă de pe loc 

sau alt procedeu 

ales. 

Pasare la post fix, 

reprimire, dribling 

multiplu și aruncare 

la poartă din săritură. 

Formație specifică 

jocului. 

 

6.Revenirea 

organismului 

după efort 

(2 minute) 

 

-mers cu mişcări de 

relaxare a 

membrelor inferioare 

şi superioare; 

-alergare uşoară; 

-mers cu exerciţii de 

respiraţie; 

-mers cu mişcări de 

relaxare a 

membrelor inferioare 

şi superioare; 

-alergare uşoară; 

-mers cu exerciţii de 

respiraţie; 

-mers cu mişcări de 

relaxare a 

membrelor inferioare 

şi superioare; 

-alergare uşoară; 

-mers cu exerciţii de 

respiraţie; 

-mers cu mişcări de 

relaxare a 

membrelor inferioare 

şi superioare; 

-alergare uşoară; 

-mers cu exerciţii de 

respiraţie; 

1-2 

ture 

 

1-2 

ture 

1-2 

ture 

În coloană câte unul 

-reguli referitoare la rolul 

condiţiilor igienice,  

- informarea elevilor 

asupra importanței 

păstrării distanței în 

timpul efectuării 

exercițiilor; 

- observare sistemică; 

- apreciere verbală. 
 

7.Aprecieri şi 

recomandări 

(2 minute) 

 

aprecieri asupra 

desfăşurării orei; 

-alinierea, salutul şi 

părăsirea terenului 

de sport în mod 

disciplinat. 

aprecieri asupra 

desfăşurării orei; 

-alinierea, salutul şi 

părăsirea terenului 

de sport în mod 

disciplinat. 

aprecieri asupra 

desfăşurării orei; 

-alinierea, salutul şi 

părăsirea terenului 

de sport în mod 

disciplinat. 

aprecieri asupra 

desfăşurării orei; 

-alinierea, salutul şi 

părăsirea terenului 

de sport în mod 

disciplinat. 

90” 

30” 

 

În linie pe un rând 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

- informarea elevilor 

asupra importanței 

păstrării distanței în 

timpul orei 

- conversația,- aprecieri  

verbale, 

- autoaprecieri,- evaluare 

formativă, 

- evaluare sumativă 
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Proiect didactic  

   

Data: 18-11-2019 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimazială „Mihu Dragomir” 

Profesor: Teşcan Daniela 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplină: Limba şi literatura română 

Clasa: a V – a B 

Durata lecţiei: 50 de minute 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştiinţe 

Subiectul lecţiei: Verbul – timpul viitor 

Competenţe specifice:  

           - sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate 

            -alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical 

           - utilizarea corecta a flexiunii verbale in textul scris, utilizand corect semnele de ortografie şi punctuaţie 

            - asigurarea coerentei ideilor exprimate intr-un mesaj oral 

            - adaptarea vorbirii la situatiile speciale sau neprevazute de dialog sau monolog  

Obiective operaţionale: (la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili) 

a). Cognitive 

          - să identifice verbe la timpul viitor 

          - să ştie să definească viitorul 

          - să ştie să conjuge verbe la timpul viitor 

          - să alcătuiască enunţuri cu verbe la timpul viitor 

          - să identifice şi alte forme ale viitorului 

          - să identifice formele inverse ale timpului viitor 

          - să ortografieze corect diferite forme verbale ale timpului viitor 

 Afective 

          - să manifeste spirit de competiţie şi colegialitate 
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          -sa interactioneze in cadrul grupului 

         - sa inteleaga rolul studierii notiunilor de morfologie si sintaxa 

Strategia didactica 

 Strategii de învăţare – activitate frontală, activitate independentă si pe grupe 

Metode şi procedee – conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic 

Mijloace de invăţare- fişe de lucru, tabla, manual,   

 Resurse şi managementul timpului 

          - Spaţiul de lucru – sala de clasă 

          - Timpul de lcuru – 50 de minute 

          - Capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştiinţele lor anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

          - Sofia Dobra, Limba si literatura română, manual pentru clasa a V-a, Ed. Art Educaţional, Bucureşti 2017 

          - Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucuresti 1993. 

- Ada Iliescu, Gramatica aplicata a limbii romane, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003  
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Scenariul didactic 

Etapele 

activitatii T
im

p
 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Strategii didactice 
Forme de 

evaluare 
Forme de 

organizare 

Resurse 

procedurale 

1.Organizarea 

clasei 
1’ 

Pregăteşte materialele necesare lecţiei, 

asigură disciplina si ordinea în clasă, 

notează absenţele. 

Se pregătesc pentru ora de 

limba şi literatura română 
Frontal Conversaţia  

2. Verificarea 

temei 
3’ 

Numeşte câţiva elevi care citesc 

exerciţiile avute ca temă. Se fac unele 

corecturi şi observaţii dacă este cazul. 

Elevii numiţi citesc rezolvarea 

exerciţiilor,iar ceilalţi intervin, 

se corectează dacă est1e cazul. 

Frontal 
Conversaţia 

Explicaţia 

Aprecieri 

verbale 

3). Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

4’ 

Se actualizeaza noţiunile de bază ce 

privesc verbul.Se distribuie elevilor 

fişa de lucru in care sunt rugaţi să 

aleagă A/F in funcţie de răspunsul ales 

prin ridicarea unui cartonaş colorat. 

FIŞA 1 

Sunt atenţi la enunţurile din 

fişă, apoi răspund prin arătarea 

unui cartonaş colorat. 

Frontal 
Joc didactic 

Cartonaşe  

Aprecieri 

verbale 
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4). Captarea 

atenţiei 
4’ 

Profesorul prezinta elevilor un afiş in 

care se află verbe la viitor. Acesta cere 

elevilor să răspundă urmatoarelor 

intrebări descoperind astfel cuvântul 

cheie al lecţiei: Timpul viitor-titlul 

lecţiei  

 

Urmăresc indicaţiile 

profesorului şi descoperă 

cuvântul cheie. 

Individual Joc didactic 
Aprecieri 

verbale 

5). Anunţarea 

temei noi şi a 

obiectivelor 

2’ 

Anunţă tema lecţiei şi obiectivele 

propuse. 

Tema lecţiei – timpul viitor. 

 

Elevii notează titlul lectiei in 

caiet. 
Frontal   

6). Dirijarea 

învăţării 
30’ 

 

Elevii sunt rugaţi să răspundă 

urmatoarelor cerinţe:  

1. Indică verbele din afişul alăturat. 

2. Când se desfăşoară acţiunea verbelor 

identificate in raport cu momentul 

vorbirii? 

3. Cum se formează timpul viitor? 

 

Răspund la intrebări si notează 

in caiete.  
 Conversaţia 

Apreciere 

verbala 
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Cere elevilor să observe din ce este 

alcătuit timpul viitor: verbul a vrea şi 

infinitivul verbului de conjugat. 

4. Conjugaţi la timpul viitor verbul „a 

lucra”. 

 

Observă alcătuirea timpului 

viitor. 
Frontal Explicaţia 

Aprecieri 

verbale 

  

Scoate la tablă un elev care va scrie 

verbul a lucra la timpul viitor. 

Profesorul le explica diferenţa dintre 

valoarea auxiliară si predicativă a 

verbului „a vrea” si distribiuie elevilor 

FIŞA 2- DESCOPERĂ 

Elevii noteaza in caiete. Individual Exerciţiul 
Observarea 

sistematică 

  

Profesorul le va prezenta elevilor jocul 

didactic, Imaginează-ţi, şi le va 

ȋnmâna cinci bileţele, fiecare având pe 

el, scrisă, o situaţie. 

FIŞA 3 

 

Reprezentantul fiecarei grupe 

va extrage câte un bileţel, va citi 

grupei situaţia dată şi va 

răspunde cu propoziţii care să 

conţină verbe la viitor, referitor 

la acţiunea întreprinsă.  

Pe grupe 

Jocul 

didactic 

Imaginea-

ză-ţi 

 

Observarea 

sistematică 
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Profesorul propune elevilor un alt joc 

didactic „Saculetul fermecat” in care elevii 

vor descoperi alte forme ale  timpului viitor 

 

Elevii sunt atenţi la explicaţia 

profesorului. Reprezentantul 

grupei va prezenta clasei 

enuntul descoperit, ceilalti  

notandu-si  în caiete. 

Pe grupe Explicaţia 

s 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

   

Notează la tablă următoarele versuri: 

„Lângă salcâm sta-vom noaptea întreagă.” 

(M. Eminescu - Sara pe deal) şi „Vom visa 

un vis ferice,/Îngâna-ne-vor c-un 

cânt/Singuratice izvoare,/Blânda batere de 

vânt.” (M. Eminescu - Dorinţa) 

Identifică verbele la timpul 

viitor. 

 

Individual Explicaţia 
Aprecieri 

verbale 
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Solicită elevii să identifice verbele la 

timpul viitor. Face următoarele precizări:  

 Formele inverse ale viitorului apar 

numai în limbajul poetic 

 Azi nu mai apar în limbă, fiind 

învechite. 

Elevii noteaza in caiete.  Individual Explicaţia 

s 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          „Pastila de ortografie”.Profesorul        

propune următorul exerciţiu: Subliniaţi 

varianta corectă: v-a invata/va invata, imi 

va pare/imi va parea rau, mamei ii va place/ 

ii va placea, va pustii/va pusti, 

vei fi/vei fii. 

Profesorul imparte grupelor alte fise de 

lucru cu cerinte diferite pentru a putea 

desemna castigatorul concursului. FISA 5 

Notează exerciţiul, se gândesc 

la rezolvarea acestuia. Rezolvă 

exerciţiul. 

Frontal 
Exerciţiul 

Explicaţia 

Observarea 

sistematică 
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7).Asigurarea 

feedbackului şi 

evaluarea 

 

 

3’    

Are loc permanent pe parcursul lecţiei şi se 

concretizează prin aprecieri verbale făcute 

de profesor. Acesta solicită elevii să 

răspundă următoarelor întrebări: 

 Ce arată timpul viitor? 

 Cum se formează? 

 Conjugaţi verbul a calatorii la timpul 

viitor. 

Răspund întrebărilor Frontal Conversaţia 

Aprecieri 

verbale 

Observarea 

sistematică 

8). Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

1’  

Tema pentru acasă: exerciţiile 2,6 si 7  de 

la pagina 75 din manual. Se dau explicaţiile 

necesare. 

Notează tema de casă Individual 
Conversaţia 

Explicaţia 
 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1704 
 

                                                Fişa 1 

Răspunde cu A/F: 

1. Verbul arată o acţiune 

2. Verbul este o parte de vorbire flexibilă 

3. Verbul „au adus” este la timpul MMCP. 

4. Verbul „cantaşi”  este la timpul P.S pers a III-a plural 

5. Verbul „cereţi!” este la timpul imperativ 

6. Verbul „citeau” este la prezent pers a III-a plural 

7. Verbul „plec” este la timpul prezent 

8. Verbul „venii” este la P.S pers I singular 

 

                                                          FIŞA   2 

Identifică valoarea auxiliară/predicativă a verbului „a vrea” din următoarele enunţuri: 

1. Maria va scrie un articol pentru revista şcolii. 

2. Noi vrem să-l ajutăm. 

3. Veţi primi poezia abia mâine. 

4. Codrul va tremura de frig. 

 5. Eu vreau o jucărie nouă. 

6. Vor cauta un loc mai răcoros. 

7. Iarna va aşterne in curând covorul alb. 

  

 

                                                   Fişa 3 

Joc didactic Imaginează-ţi 

Situaţia 1:  Imaginează-ţi că vei fi cel mai bogat om din România. Ce vei face? 

Situaţia 2:  Imaginează-ţi că vei pleca pe o insulă pustie. Ce vei face? 

Situaţia 3:  Imaginează-ţi că vei fi preşedintele României. Ce vei face? 

Situaţia 4:  Imaginează-ţi că vei ajunge în America. Ce vei face? 

Situaţia 5:  Imaginează-ţi că vei fi profesor. Ce vei face? 

 

                                                  Fişa  4 

Grupa 1: Faptele noastre de curaj au să ramână in inimile tuturor. 

Grupa 2: Eu o să merg să-mi caut patine noi pentru concursul de anul acesta. 

Grupa 3: Noi om face cel mai inalt pom de Crăciun din cartier. 

Grupa 4: Băiatul are să inveţe mai  mult pentru concursul de informatică. 

Grupa 5: La vară o să plecăm Ȋmpreună cu prietenii noştri la mare. 

                                                      FIŞA 5 

Subliniaţi varianta corectă: 

v-a invăţa/va invăţa 

imi va pare/imi va părea rău 

mamei ii va place/ ii va plăcea 

va pustii/va pusti 

vei fi/vei fii. 
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                                                 FIŞA 6 

Grupa 1: Completează textul cu verbe la timpul viitor: ( vor fi, va fi, am să-... fac, ai să priveşti, o să-

...placă) 

Noaptea.............................stelele. E prea mic spaţiul la mine acasă ca să-ţi arat unde se află steaua mea. 

E mai bine aşa. Steaua mea............................pentru tine una dintre ele. Atunci, la toate 

stelele..........................-ti.......................să te uiţi. ............. toate                      tprietenele tale. Si 

apoi,..............-ţi.................un dar. 

                                              (Micul Prinţ- Anoine de Saint Exupery) 

Grupa 2: 

Ȋncercuieşte doar verbele auxiliare din fragmentul următor: 

-La fel e şi cu apa. Apa din care mi-ai dat tu să beau era asemeni unei melodii... 

- Te vei uita la stele, noaptea. Steaua mea e prea micuţă ca să-ţi arat unde se află. Pentru tine, oricare 

dintre stele va fi steaua mea. Aşa incât te vei uita cu drag la toate stelele. Toate vor fi prietene cu tine. 

                                              (Micul Prinţ- Antoine de Saint Exupery) 

Grupa 3: 

Identifică verbele predicative precizând modul şi timpul lor: 

Nu cred că vreodată ȋn viaţa mea m-am simţit mai stupidă si nu glumesc deloc. Era in privirea copiilor 

nu numai uimirea că ȋnţelesesem regula, ci şi dispreţul că nu eram in stare s-o inţeleg. 

                                             (Ana Blandiana- Regula jocului) 

 

Grupa 4:  

 Precizează modul si timpul urmatoarelor verbe:  

1. Am citit 

2. Merseşi 

3. Citeam 

4. Voi cânta 

5. A ȋnvinge 

6. Făcut 

7. Şterge! 

8. Colorez 

9. O să culeg 

 

Grupa 5 

Trece verbele la modurile si timpurile indicate:  

1. „a urca”- indicativ, P.S 

2. „a vedea”- indicativ, P.C 

3. „ a şti”- infinitiv 

4.  „ a aduce”- indicativ- M.M.C.P 

5. „a ȋntinde”- indicativ, viitor 

6. „a planta”- participiu 

7. „a trece”- indicativ, prezent 

8. „a afla”- imperativ 

9. „a pierde”- indicativ, imperfect 
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PROIECT DIDACTIC 

 

DATA:  

PROF. ÎNV. PRIMAR : Andreica Ileana  

CLASA: I   

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Profesională Dumbrăvița 

ARIA CURRICULARÃ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Eroi de poveste” 

SUBIECTUL LECŢIEI: În lumea poveștilor 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: evaluare 

 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Comunicare în limba română 

                                                                    Matematică şi explorarea mediului 

                                                                Arte vizuale şi abilităţi practice 

COMPETENTE GENERALE : 

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute ; 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ; 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute ; 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.  
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COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE: 

 

1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate ; 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;  

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare ; 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare ; 

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

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

 

2. MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini; 

 

  

 3. ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.3. Realizarea de obiecte folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

 

➢ Cognitive 

O.1 – să rezolve rebusul dat; 

          O.2 - să citească corect, fluent, conştient fragmentul dat; 

O.3 – să ghicească  din ce poveste face parte textul dat; 

O.4 - să asocieze corect personajul cu titlul poveștii din care face parte; 

          O.5 – să efectueze calculele propuse ;  

O.6 - să alcătuiască propoziţii  pe  baza  imaginilor date: 

          O.7  - să  răspundă  corect la ghicitorile date; 

          O.8  - să reconstituie scena din poveste, realizând un puzzle.  
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➢ Afective 

   O.9 – să manifeste interes pentru aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

   O.10 -  să manifeste spirit de colaborare. 

 

➢ Psiho-motorii 

   

O.11 - să menţină o poziţie corectă în timpul activității; 

         O.12- să mânuiască  corect materialele puse la dispoziţie; 

 

Resurse: 

 

I. Metodologice  

Strategia didactica 

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul de rol, exerciţiul de scriere și citire, jocul didactic,  metoda cadranelor. 

b) Mijloace de învăţământ :  videoproiector, laptop  fişe de lucru, fişe de evaluare, planşe cu imagini din povești, imagini de colorat. 

c) Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe. 

 

II. Temporale 

 

- 40 minute activitatea propriu-zisă ; 

- 10 minute activităţi recreative.  

 

III. Umane 

                   

                      16 elevi. 
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IV.Bibliografice: 

 

   Programa şcolară pentru  clasa I,  aprobată prin ordin al ministrului Nr.  3418/19.03. 2013;  

             

  Poveşti diverse:  ,,Scufita roşie” de Charles Perrault”, ,,Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă, „Albă- ca- zăpada și cei șapte pitici” de Fratii 

Grimm, etc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACUio-yowec 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rixoRdgHLMU 

https://www.youtube.com/watch?v=ACUio-yowec
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Evenimente-

le 

lecției 

C.S 
Ob. 

Op 
Conţinutul ştiinţific 

 

Activitatea 

elevilor 

Strategia didactică 

Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământnt  

Forme de 

organiza-

re 

1.Moment 

organizatoric 

 

CLR 

1.1 

2.3 

 

 

   Se creează condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei: pregătirea 

materialului didactic necesar, stabilirea 

liniştii, îndrumarea elevilor în  activitatea 

de pregătire. 

 

       Elevii 

pregătesc 

materialele 

necesare 

desfășurării orei. 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

  

Frontal 

 

  

Observarea 

sistematică 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

 

CLR 

1.4 

2.1 

 

O1 

 

 

Se realizează printr-un rebus cu personaje 

din poveștile audiate/citite până acum. Prin 

completarea acestuia se obține pe verticală, 

de la A la B, cuvântul ,,POVEȘTI” .  

Anexa 1 

 

 

 

Rezolvă rebusul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicașia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1711 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anunțarea 

subiectului și 

a obiectivelor 

operaționale 

 

 O.9 

Anunţ tema şi obiectivele lecţiei în mod cât 

mai accesibil. Le spun copiilor ca astăzi 

vom face o călătorie ,,În lumea poveștilor”.  

 

 

Ascultă cu 

atenție 

 

 

Conversația 

 

Explicaţia 

 

                 

 

Frontal 

 

I 

Observare 

sistematică 

 

 

 

4. Dirijarea 

activităţii 

 

 

CLR 

1.1 

1.3 

2.1 

2.3 

 

MM 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.2 

 

O.3 

 

Împart elevii în patru grupe: 

• Grupa fluturașilor 

• Grupa albinuțelor 

• Grupa buburuzelor 

• Grupa greierașilor 

Liderul fiecărei grupe extrage un bilet  pe 

care este scris un fragmențel dintr-o 

poveste. După ce biletul este citit în fața 

colegilor, trebuie să ghicească din ce 

poveste face parte fragmentul și să 

selecteze imaginea cu povestea respectivă. 

Imaginile se expun pe tablă, urmând ca 

 

Răspund la 

întrebările 

adresate, citesc 

fragmentele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

imagini din 

povești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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CLR 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

 

 

 

 

 

O.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiecare grupă să lipească fragmentul sub 

imaginea potrivită. 

Grupa Fluturașilor – Scufița Roșie  

Grupa Greierașilor – Albă-ca-Zăpada și   

cei șapte pitici 

Grupa Buburuzelor – Ridichea uriașă 

Grupa Albinuțelor – Ursul păcălit de vulpe 

                        Anexa 2 

Se desfășoară un joc didactic: ,,Cât de 

bine mă cunoști?’’ 

 

Elevul desemnat din fiecare grupă va ,,intra 

în pielea unui personaj”, se va prezenta. 

Ceilalți trebuie să recunoască despre ce 

personaj este vorba, din ce poveste face 

parte și autorul poveștii. 

 

Mult de tot m-am opintit 

Dar singur nu am izbutit. 

 

Eu sunt vesela fetiţă  

Ce am roşie scufiţă, 

La bunica am plecat,  

Cu coşuleţul încărcat!  

 

Am venit la voi aici, 

 Din povestea cu pitici, 

 Din lumea poveştilor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund la 

întrebările 

adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citesc versurile, 

ghicesc 

personajul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

privind 

capacitatea 

de 

exprimare 
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MEM 

1.6 

 

 

 

 

 

O.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi-aş avea o întrebare: 

 Ştiţi voi cum mă cheamă oare? 

 

O noapte întreagă am tremurat, 

 Crezând c-am pescuit,  

Dar coada-n lac mi-a îngheţat, 

 Şi-acum sunt foarte trist! 

 

 

Dragi copii, unele personaje din aceste 

povești au nevoie de ajutorul vostru. Doriți 

să vă implicați? 

 

Albă-ca-Zăpada ar vrea să știe câte ore va 

sta singură dacă piticii pleacă la muncă la 

ora 8 și se vor întoarce acasă la ora 16. 

Ursul își propune să prindă cu 3 kg de pește 

mai mult decât are vulpea . Știind că vulpea 

a reușit să ia din căruța țăranului 4 kg de 

pește, află câte kg va prinde ursul. 

Scufița Roșie are de mers până la casa 

bunicii 4 km. Dacă merge pe scurtătură, 

drumul se scurtează cu 1 km. Câți km. va 

străbate ea? 

Moșul plantează în grădină 8 răsaduri de 

roșii și cu 3 mai multe de ridichi. Câte 

răsaduri de ridichi plantează moșul? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu 

atenție. 

 

Rezolvă 

calculele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

privind   

capacitatea 

de a efectua 

calcule în 

concentrul 

0-100. 

 

 

 

 

. 
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5.  Obţinerea 

performanţei 

 

 

CLR 

1.2 

1.3 

2.1 

2.3 

MEM 

1.6 

O.6 

O.7 

Elevii primesc o fișă de lucru. În cele 

patru cadrane  alcătuiesc câte o propoziție  

după fiecare imagine expusă. 

                     Anexa 3  

Le spun câte-o ghicitoare pentru fiecare 

poveste. Răspunsul trebuie să îl scrie în 

cadranul cu propoziția potrivită, care se 

referă la aceeași poveste. 

 

Ştiu un moş cu coada-n cleşte, 

Fiindcă a vrut să prindă peşte. 

 

Pe cărare tot mergând 

A-ntâlnit lupul flămând. 

De sfatul mamei a uitat 

Şi greşeala a costat! 

 

Bărboși și de mulți ani cărunți, 

Cei 7 se întorceau din munți. 

 

A crescut atât de mare, 

S-ajungă la fiecare. 

 

 

 

Completează 

cadranele 

 

Dau răspunsul la 

ghicitori 

 

Metoda 

cadranelor 

 

Exerciţiul 

 

  

Individual 
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6. Asigurarea 

feed-backului 
 

O.8 

O.12 

Fiecare lider primește câte o imagine din 

povestea grupei pe care trebuie să o 

reconstituie împreună , din piese de 

puzzle. Apoi le expun lângă imaginea de 

pe tablă. 

 

Aranjează 

piesele 

 

Exercițiul 

 

Fișa de lucru 

 

Pe grupe 

Observare 

sistematică 

 

 

  7.Activitate 

recreativă 

10 min 

 

AVAP 

2.3 

 

 

O.11 

 

Elevii primesc fișe de colorat cu imagini 

din cele 4 povești, fișă pe care o vor 

termina în ora de AVAP. 

Ascultăm cântecul Scufiței Roșii 

Colorează fișa Explicaţia 

Exerciţiul 

Creioane 

colorate 

 

 

Fișa de colorat 

 

Individual 

Observare 

sistematică 

 

 

8. Încheierea 

lecţiei 

  

Fac aprecieri individuale şi colective 

asupra modului în care elevii au participat 

la lecţie. 

Ascultă 

aprecierile finale 

 

Conversaţia 

 

 Frontală Observare 

sistematică 

 

 

Anexa 1 

Completaţi rebusul și veți obține pe verticală, de la A la B, cuvântul :_______________________ 

1. A plecat în pădure după mâncare… 

2. I-a crescut nasul… 

3. L-a păcălit pe urs… 

4. Şi-a pierdut pantoful… 

5. A rămas fără coadă… 

6. Fata moşului era… 

7. Albă ca Zăpada şi cei şapte…     

      A          

   1                  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1716 
 

  2                       

    3                  

    4                       

   5                  

6                       

   7                    

      B          
 

 

 

Anexa 2 

 

Grupa Fluturașilor -  Scufița Roșie  după Charles Perrault 

 

 Într-o zi, mama ei o chemă şi îi zise: 

- Draga mea, bunica ta e bolnavă. Ia coşuleţul acesta în care am pus o bucată de cozonac şi o sticlă cu vin şi du -i-le degrabă ca să se întremeze. 

Dar vezi să nu te abaţi de la cărare. Ţine drumul drept, căci numai aşa vei putea ajunge repede la casa  bunicii. 
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Grupa Greierașilor – Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici  după Frații Grimm 

 

    Şi cum cosea ea aşa, aruncându-şi din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înţepe cu acul în deget şi trei picături de 

sânge căzură în zăpadă. Roşul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii, că împărăteasa rămase încântată şi gândi în sinea ei: "Ce n-aş da să am un copil 

alb ca zăpada, roşu ca sângele şi cu părul negru ca abanosul!" 

 

 

Grupa Buburuzelor – Ridichea uriașă, poveste populară 

 

Pe zi ce trecea, ridichea se făcea tot mai mare şi mai mare, încât privind-o moşneagul gândea: din ridichea aceasta vom mânca cu toţii o săptămână. S-

a apropiat de ea şi a început să tragă. Dar ridichea stătea înfiptă în pământ, nu voia să se clintească şi atunci moşneagul a chemat băbuţa în ajutor. 

 

Grupa Albinuțelor – Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă 

 

    Vicleana a început să împingă peștele cu picioarele. Tăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. Când a văzut că a aruncat destul pește, se da 

binișor jos, îl duce în vizuină și începe a mânca plină de lăcomie. Tocmai atunci veni și ursul. 

                  

 

 

Anexa 3 

          Metoda cadranelor 

 

          Scrieți în fiecare cadran câte o propoziție după  imaginile de pe tablă.  

          Dați răspunsul la ghicitoare în cadranul potrivit. 

 

 

                       



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1718 
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PROIECT DIDACTIC 

Clasa: a II-a  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Scorțeni 

Prof.înv. primar: Ondu Oana Danusia 

Aria curriculară:  Tehnologii 

Disciplina:Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: ,,Jurnalul unei plante’’ 

Subiectul :,,Coronița Primăverii’’ 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: lecţie integrată 

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice  

Comunicare în limba română   

Matematică și explorarea mediului 

Dezvoltare personală 

Muzică și mișcare 

COMPETENȚE GENERALE: 

  1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual dintr-o diversitate de context familiare; 

  2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse; 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

Arte vizuale și abilități practice         

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut; 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; 
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2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă. 

Comunicare în limba română 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 

Matematică și explorarea mediului   

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat; 

Dezvoltare personală 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten; 

Muzică și mișcare                   

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

a) cognitive 

           OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

✓ să descrie anotimpul primavera; 

✓ să identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe bănci; 

✓ să utilizeze corect şi adecvat materialele şi instrumentele de lucru primite; 

✓ să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; 

✓ să îmbine florile şi frunzele confecţionate, prin lipire, pe un suport colorat, pentru a obţine produsul final – ,,Coroniţa primăverii’’; 

✓ să confecționeze din carton și hârtie colorată figurine necesare realizării produsului final; 

b) afectiv-atitudinale 

✓ să analizeze cu spirit critic şi autocritic atât lucrarea proprie, cât şi lucrările colegilor; 

✓ să manifeste constant interes faţă de subiectul propus; 

c) psiho-motrice 
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✓ să-și exerseze mușchii mici ai mâinii prin operația de înșiruire; 

✓ să adopte o poziţie corectă în bancă pe parcursul desfăşurării activităţii. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Metode și procedee: conversația euristică, brainstorming,exercițiul, explicația, demonstrația, observația dirijată; 

2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate în perechi; 

3. Resurse materiale: coronița model,  carton colorat A4, foarfece, lipici,medalioane;  

4. Resurse temporale: 50 minute  

5. Resurse umane: 22 elevi 

6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea colectivă, autoevaluarea,  recompense ; 

BIBLIOGRAFIE:  

      „Programa pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 

3418/19.03.2013; 

Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele  

I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

 

 

Etapele  

lecției 

Ob. 

Op.  

Conținutul informațional și demersul didactic Elemente de strategie didactică  

 

 Evaluare 
Activitatea învățătorului Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

Resurse 

materiale 

1.Moment 

organizatoric 

1 min. 

 

   -Dispunerea mobilierului pe patru grupe şi 

organizarea colectivului de elevi în patru echipe 

de lucru. 

- Se pregătesc pentru 

lecție. 

explicaţia 

conversația 

materialele 

de lucru 

medalioane 

cu flori 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1722 
 

       -Modalitatea de grupare a elevilor: 

învăţătorul invită elevii să extragă dintr-un bol 

câte o floare.  

       În funcție de culoarea florii extrase, se vor 

forma cele patru grupe. 

- Extrag florile din 

bol. 

 - Se grupează în 

funcție de culoarea 

florii extrase. 

 

observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

2.Captarea 

atenției 

2 min. 

2.1.1 

- Brainstorming-ul 

   Le voi pune un cântecşi și le voi cere elevilor să 

spună la ce se gândesc când aud acest cântec.  

https://www.youtube.com/watch?v=IKjscF49iZ4    

-  Elevii vin pe rând și 

notează răspunsurile 

lor. 

exercițiul 

Brainstorming 

conversația 

euristică 

laptop 

activitate 

frontală 

 

observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

 

3.Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor 

urmărite 

 

2 min. 

 

     - Elevii sunt invitaţi să realizeze un dar 

anotimpului reînvierii :  

,, Coroniţa primăverii”. 

  - Această coroniţă va face ca primăvara  să 

devină şi mai frumoasă. 

    - Elevilor li se explică faptul că, în această oră, 

vor confecţiona din carton şi hârtie colorată o 

coroniţă, îmbinând tehnica decupării cu cea a 

colajului. 

    -Rețin titlul 

lecției. 

    -Sunt atenți la 

explicații. 

 

explicația 

 

conversația 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKjscF49iZ4
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    - La final vor aprecia calitatea lucrărilor, în 

funcţie de criteriile de realizare enunţate (Anexa 

2) . 

4.Prezenta-

rea 

conținutului 

și explicarea 

tehnicii de 

lucru 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Elevii sunt anunţaţi că fiecare echipă va 

realiza o coroniţă a primăverii.  

    -  Intuirea instrumentelor şi a materialelor aflate 

pe bănci. 

    -Prezentarea produsului model şi expunerea 

acestuia în faţa clasei pentru a putea fi uşor 

vizualizat. 

    -   Demonstrez model, modul de lucru, 

sugerându-le să –mi spună din ce vom 

confecționa coronița. (le voi da spre audiție un 

cântecel)  https://www.youtube.com/watch?v= 

pM0ZIR4XTl0                                                                                    

(Anexa 3) 

      Se intuiesc fazele lucrării  de către elevi, fiind 

aduse completările necesare de către învăţător. 

✓ Pe  carton elevii vor avea desenat 

conturul coroniţei,   pe care îl vor decupa.               

 -  Rețin explicațiile 

date. 

 

 -  Intuiesc 

materialele aflate pe 

bănci. 

  -  Observă produsul 

model. 

   

 -ascultă cu atenți 

cântecul dar și 

demonstrația  

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

euristică 

observația 

dirijată 

 

explicația 

 

 

 

demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronița 

model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materialele 

de lucru: 

foarfece 

lipici  

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

https://www.youtube.com/watch?v=%20pM0ZIR4XTl0
https://www.youtube.com/watch?v=%20pM0ZIR4XTl0
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2.2.4 

 

2.2.4 

 

 

 

 

 

   Pentru confecţionarea unei flori elevii vor 

decupa din carton colorat, două flori  mari şi o 

floare  mică. 

✓ Vor lipi  cele două flori, una peste alta, 

astfel încât petalele să nu se 

suprapună.Peste cele două flori mari, se 

lipeşte floarea mică. Se obţine astfel o 

floare pentru coroniţă. 

✓ Elevii vor repeta aceste etape de șase ori. 

✓ Sunt necesare şase flori.  

✓ Vor trece la decuparea frunzelor.                                                            

✓ Elevii vor lipi florile şi frunzele pe 

suportul din carton, decupat anterior. 

✓ Lipirea acestora se va realiza 

alternativ : 

(floare→frunză→floare→frunzã→floare  

etc.) 

    -Se enumeră regulile ce trebuie respectate în 

realizarea lucrării: 

- utilizarea corectă şi atentă a instrumentelor de 

lucru; 

- plăcuta îmbinare a materialelor ; 

 

     -Sunt atenți la 

etapele de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt atenți la 

explicații. 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

carton 

 

 

 

 

 

 

 

 

a comporta-

mentului 
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- aspectul estetic al produselor finale; 

 -cooperarea cu colegii de echipă, încadrarea în 

timpul de lucru; 

 

 

5.Obținerea 

performan- 

ței 

 

30min. 

   

 

 

2.1.3  

2.4.6 

 

2.2.4 

 

 

       -Exerciții pentru încălzirea mușchilor fini ai 

mâinilor. 

    - Elevii vor fi atenționați cu privire la 

mânuirea adecvată a instrumentelor (foarfece) și 

a materialelor de lucru. 

     - Confecţionarea coroniţelor de către elevi, sub 

îndrumarea învăţătorului. 

     - La cerere, elevii descriu învăţătorului fazele 

lucrării. 

     -Se va coordona munca elevilor, avându-se în 

vedere întreaga clasă; se va interveni cu 

explicații, încurajări și  susținere acolo unde este 

cazul. 

     - Se va acorda  o mare atenție respectării 

etapelor de lucru și corectitudinii executării 

acestora, manipulării corecte a materialelor și a 

instrumentelor de lucru. 

   -  Fac câteva 

exerciții pentru 

încălzirea mușchilor. 

 

    - Sub indrumarea 

invățătoarei elevii 

realizează lucrarea. 

 

 

 

exercițiul 

 

explicația 

 

observația 

dirijată 

materialele 

de lucru: 

carton  

foarfece  

lipici 

 

activitate în 

perechi 

observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

 

aprecieri 

verbale 
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     -În timpul lucrării, elevii audiază cântece de 

primăvară, precum şi ,, Primăvara” de Antonio 

Vivaldi. 

6.Analiza 

lucrărilor și 

aprecierea 

acestora 

3 min. 

2.4.5 

     - Se analizează lucrările și se fac aprecieri. 

Sunt urmărite aspectele pozitive, creativitatea și 

îndemânarea realizatorilor.  

     -Voi oferi criterii de analiză privind obţinerea 

efectelor estetice dorite: 

- corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru 

(tăierea corectă după contur , lipirea îngrijită, 

asamblarea  corectă) 

- acurateţea realizării 

- originalitatea lucrării 

 -Sunt atenți la 

aprecieri. 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

observația 

dirijată 

 

conversația 

euristică 

 

 

 

Coronițe 

 

 

activitate 

frontală 

aprecieri 

verbale 

 

evaluare 

colectivă 

 

autoeva-

luarea 

7.Încheierea 

activității 

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Lucrările vor fi expuse la panou adres 

- Să vedem dacă putem confecționa și altfel de 

coronițe? 

- La ce le putem folosi? 

https://www.youtube.com/watch?v=8iqqlYOKA4A 

https://www.youtube.com/watch?v=QMAucX5dyOE 

-Vor expune 

lucrările în fața 

clasei. 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

aprecieri 

verbale 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iqqlYOKA4A
https://www.youtube.com/watch?v=QMAucX5dyOE
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,,Meserii îndrăgite de copii!’’ 

                                            Profesor pentru învăţământul preşcolar: Iolanda Petic 

                                                    Grădinița cu Program Prelungit ,,Azur", Constanța 

Grupa: Mijlocie  

Tema anuală de studiu: ,,Cine și cum planifică o activitate?’’ 

Tema săptămânii: ,,Meseria, brățară de aur’’ 

Tema zilei: ,,Meserii îndrăgite de copii!’’ 

Competențe generale: 

I. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale. 

A.1. Utilizarea motricității grosiere și a motricității fine în context de viață familiare. 

B.1. Interacțiunea cu adulții sau copii de vârste  apropiate. 

C.2. Finalizarea sarcinilor și  a acțiunilor. 

C.3. Activarea și manifestarea potențialului creativ. 

D.3. Manifestarea unei atitudini pozitive față de limba română. 

Competențe specifice: 

A.1.1. Coordonarea mușchilor în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei. 

A.1.3. Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activități variate. 

B.1.3. Inițializarea interacțiunii pozitive cu copii de vârstă apropiată. 

C.2.1. Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență. 

C.3.1. Manifestarea creativității în activități diverse. 

D.3.2. Utilizarea structurilor orale însușite în context familiale, cunoscute (joc de rol, repovestire). 

Scopul activităţii: Consolidarea deprinderii de exprimare orală corectă din punct de vedere gramatical. 

Dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii limbajului oral, formarea deprinderilor practice. 

Activităţi de învăţare abordate: 

I. Activităţi de dezvoltare personală (ADP) 

1.Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, salutul, calendarul naturii, mesajul zilei. 

2. Rutine- deprinderi de igienă, disciplină, autoservire; se vor purta discuţii cu copiii pentru a stabili 

anotimpul, în ce zi a săptămânii suntem,  fenomenele care caracterizează ziua. 

3. Tranziţii- joc cu text şi cânt- ,,Bat din palme” 

                 - 1-2, 1-2 mergem toți în pas vioi, Ne-nvârtim, ne răsucim și spre baie noi pornim...” 

Obiective operaționale: 

- să utilizeze formula de salut specifică momentului zilei. 

- să descrie cel puțin una dintre caracteristicile vremii. 
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- să sesizeze prezența/ absența unui coleg. 

- să relaționeze adecvat cu restul colectivului. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: jocul, conversația, observația, exercițiul, problematizarea. 

Materiale didactice: Calendarul naturii, Catalogul, Centrul tematic. 

II. Jocuri si activităţi liber alese (JALA 1)- centre de interes:  

Artă: ,,Micul bijutier’’ (înșirare mărgele) 

Obiective operaționale: 

- să identifice materialele puse la dispoziție pentru realizarea unei brățări. 

- să înșire mărgelele pentru a realiza tema propusă. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația. 

Materiale didactice: mărgele, șnur pentru mărgele. 

Ştiinţe: ,,Chimistul’’(experiment cu bomboane colorate) 

Obiective operaționale: 

- să experimenteze raporturi cauzale între acțiuni. 

- să comunice impresii privind transformările survenite. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul. 

Materiale didactice: farfurii, apă, bomboane M&M. 

Joc de rol: ,,De-a doctorul’’ 

- să stabilească rolurile din cadrul jocului. 

- să participe activ, în cadrul rolului ales. 

- să manifeste creativitate în interpretarea rolului. 

Strategii didactice 

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul. 

Materiale didactice: costum doctor (halat, bonetă), instrumente de lucru (seringă, stetoscop). 

III. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) 

Activitate integrată DLC+DOS 

1. Domeniul Limbă și comunicare: ,,Povestea bobului de grâu’’ (repovestire- anexa 1) 

Obiective operaționale: 

- să recunoască povestea pornind de la o imagine. 

- să răspundă la întrebări referitoare la conţinutul poveştii. 
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- să redea conţinutul poveştii pe baza imaginilor prezentate, respectând ordinea cronologică a 

întâmplărilor. 

Strategii didactice:  

Metode și procedee: observația, conversația, problematizarea. 

Materiale didactice: planșe reprezentând momentele principale ale povestirii. 

2. Domeniul Om și Societate: ,,Brutari pricepuți’’ (activitate practic-gospodărească) 

Obiective operaționale: 

- să recunoască ingredientele, pe baza experienței anterioare. 

- să dovedească creativitate în modelarea aluatului. 

Materiale didactice:  

Strategii didactice: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

Metode și procedee: pâine în diverse forme, apă, făină, drojdie, sare, aluat pentru pâine, planșe pentru 

lucru, șorțuri, bonete, tăvi. 

IV. Jocuri și activităţi liber alese (JALA 2) 

Joc de mișcare: ,,Întrecerea brutarilor!’’ 

Obiective operaționale: 

- să respecte traseul indicat; 

- să se orienteze corect în spațiu; 

- să manifeste spirit de echipă. 

Strategii didactice:  

Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, jocul, aplauze. 

Materiale didactice: diferite obstacole, utilizate în delimitarea traseului, buline roșii și albastre. 

Bibliografie: 

- ,,Curriculum pentru educatie timpurie’’, 2019 

- ,,Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani’’. 

- ,,Activitatea integrată din grădiniță’’- Ghid pentru cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Editura Didactică, 2008. 

 

Scenariul didactic: 

 

Când toţi copiii au sosit de la micul dejun se vor opri în locul destinat întâlnirii de dimineaţă, 

pe scăunele în semicerc. 
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Urmează salutul: ,,Bună dimineaţa, Delfinași! Şi bine aţi venit la grădiniţă!”  

Apoi realizăm  prezenţa copiilor cu ajutorul catalogului, iar fiecare preşcolar când îşi va auzi 

numele îşi va saluta colegii. Copiii sunt atenţi să vadă ce colegi lipsesc, pronunțându-le numele.  

Urmează momentul marcat de mesajul zilei, care face referire la informațiile și cunoștințele pe 

care preșcolarii le vor dobândi săptămâna aceasta.  

Vom observa centrul tematic şi vom descoperi elementele de noutate ale zilei: materiale care 

aduc informații despre meserii- brutar, doctor, chimist. Vom prezenta, succint, materialele puse la 

dispoziţie acolo şi modul lor de utilizare.  

   La final, voi face aprecieri legate de modul în care s-au comportat copiii pe parcursul acestei 

activități și îi voi anunța că îi așteaptă multe surprize în cadrul centrelor, unde vor trebui  să rezolve mai 

multe sarcini. 

Tranziția: se realizează prin jocul cu text și cânt ,,Bat din palme” 

-„ Bat din palme clap, clap, clap 

Din picioare trap, trap, trap 

Ne-nvârtim, ne răsucim 

La sectoare noi pornim’’ 

J.A.L.A. I. 

Cu ajutorul educatoarei care îi indrumă către centre, copiii  intuiesc materialele de la fiecare sector; 

educatoarea  explică copiilor ce sarcini au de realizat la fiecare centru. 

Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze. În timpul activităţii 

pe centre de interes voi supraveghea activitatea desfăşurată în fiecare centru dându-le explicaţiile 

necesare copiilor. 

După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, copiii vor vizita fiecare centru pentru a observa ce 

s-a realizat şi apoi copiii vor face ordine la centrele la care au lucrat. 

         La centrul Artă, copiii vor înșira mărgele pentru a realiza brățări. 

         La centrul Stiinţe, copiii vor realiza un experiment de colorare a apei cu ajutorul bomboanelor 

M&M. 

         La centrul Joc de rol, copiii se vor juca de-a doctorul, vor transpune în joc activitatea desfăşurată 

într-un cabinet medical.     

  După desfăşurarea activităţilor de la centrele tematice, voi face aprecieri generale asupra 

participării copiilor la activitate; se va realiza turul galeriei pentru aprecierea lucrărilor. 

Tranziție- 1-2, 1-2 mergem toți în pas vioi, Ne-nvârtim, ne răsucim și spre baie noi pornim...” 

Rutine- consolidarea deprinderilor igienico-sanitare. În acest timp, aerisesc sala de grupă, pregatesc 

materialele şi aranjez mobilierul pentru activităţile următoare. 
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În cea de a doua parte încep activităţile didactice pe domenii experienţiale: 

            În cadrul Domeniului Limbă și Comunicare, preșcolarii vor repovesti ,,Povestea bobului’’ de 

grâu pe baza imaginilor puse la dispoziție. 

            In cadrul Domeniului Om și Societate, preșcolarii vor realiza pâine, modelând aluatul în forma 

dorită. Mai întâi le voi arăta pâine în diferite forme, vom face o trecere în revistă a tuturor ingredientelor 

necesare obținerii aluatului din care urmează să facem pâine: făină, sare, apă, drojdie. Copiii vor explora 

aceste materiale, verbalizând fiecare acțiune întreprinsă. Ei vor fi încurajați să interacționeze cu 

materialele, să le pipăie. Voi amesteca ingredientele pentru a le arăta copiilor cum se formează aluatul, 

îl voi modela în diferite forme, apoi copiii vor primi pe mese aluatul gata preparat, îl vor modela în forma 

dorită (baghetă, rotunda, împletită), apoi le vom pune în cuptor, pentru a se coace. 

           Copiii vor fi stimulați să pună întrebări și să răspundă la întrebări care să le îmbogățească 

cunoștințele despre evoluția grâului, de la stadiul de bob de grâu, până la pâinea de pe mesele noastre. 

            Intonând ,,Bat din palme” se va realiza trecerea de la A.D.E la J.A.L.A. 2 

             ,,Întrecerea brutarilor!’’- joc de mișcare 

            Copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa roșie și echipa albastră (vor extrage buline roșii sau 

albastre) și vor fi așezați în două coloane, unul în spatele celuilalt și se va expune conținutul jocului.  

            La semnalul meu, vor porni primii copii din fiecare echipă. Ei trebuie să ajungă din punctul A în 

punctul B, respectând parcursul aplicativ. Când copiii ajung în punctul B, vor porni următorii copii din 

fiecare echipă. Echipa care parcurge prima traseul, va câștiga întrecerea. 

In încheierea activităţii se vor face aprecieri la modul general privind implicarea 

în activităţile realizate şi vor fi recompensaţi toţi membrii grupei. 

 

Evenimentul  

didactic / 

Secvenţa 

didactică 

 

Conţinutul ştiinţific 

Strategiile didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1.Momentul 

organizatoric 

     Asigurarea condiţiilor pentru 

desfasurarea activităţilor, pregătirea 

sălii de grupă şi a materialului 

didactic necesar desfăşurării 

activităţii. 
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2. Captarea 

atenţiei 

Captarea atenției se va realiza prin 

prezentarea materialelor de la centrul 

tematic, anunțarea temei zilei. 

Tranziția 

-„ Bat din palme clap, clap, clap 

Din picioare trap, trap, trap 

Ne-nvârtim, ne răsucim 

La sectoare noi pornim’’ 

Conversația 

Observația 

Imagini 

Centru 

tematic 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

    Pentru fiecare centru de interes 

vom intui materialul, voi oferi 

explicaţii referitoare la activitatea ce 

urmează să o desfăşoare şi voi explica 

tehnicile de lucru. 

Artă: ,,Micul bijutier’’ (înșirare 

mărgele) 

Obiective operaționale: 

- să identifice materialele puse 

la dispoziție pentru realizarea 

unei brățări. 

- să înșire mărgelele pentru a 

realiza tema propusă. 

Ştiinţe: ,,Chimistul’’(experiment cu 

bomboane colorate) 

Obiective operaționale: 

- să experimenteze raporturi 

cauzale între acțiuni. 

- să comunice impresii privind 

transformările survenite. 

Joc de rol: ,,De-a doctorul’’ 

- să stabilească rolurile din 

cadrul jocului. 

 

 

 

 

 

Conversația  

Explicația  

Observația 

 

 

 

 

 

Mărgele 

Șnur 

 

 

 

 

 

 

Apă 

Farfurii 

Bomboane 

M&M 

 

 

 

 

Costum 

doctor 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 
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- să participe active în cadrul 

rolului ales. 

- să manifeste creativitate în 

interpretarea rolului. 

Instrumente 

de lucru- 

doctor 

 

 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

 

Copiii intuiesc  materialele de la 

fiecare sector şi voi explica ce sarcini 

au de realizat, se dau indicaţii asupra 

modului de lucru la fiecare centru. 

Copiii îsi aleg un centru la care vor 

lucra pe parcursul activităţiilor, îi voi 

îndruma şi vor fi stimulaţi verbal. 

     La centrul Artă, copiii vor înșira 

mărgele pentru a realiza brățări. 

     La centrul Stiinţe, copiii vor 

realiza un experiment de colorare a 

apei cu ajutorul bomboanelor M&M. 

     La centrul Joc de rol, copiii se vor 

juca de-a doctorul, vor transpune în 

joc activitatea desfăşurată într-un 

cabinet medical.     

Indicații metodice: pe parcursul 

activităţii, voi supraveghea fiecare 

centru, îi voi îndruma şi stimula pe 

copii să rezolve sarcinile specifice 

obiectivelor urmărite. 

Conversația 

Explicația 

Observația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărgele 

Șnur 

 

Apă 

Farfurii 

Bomboane 

M&M 

Costum 

doctor 

Ustensile 

doctor 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

Evaluare 

formativ- 

continuă 

 

Aprecieri 

individuale si 

colective 

 

 

Evaluare verbală/ 

nonverbală 
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Tranziție- 1-2, 1-2 mergem toți în pas 

vioi, Ne-nvârtim ,ne răsucim și spre 

baie noi pornim...” 

Apoi, copiii se vor așeza la mese. 

5. Prezentarea 

conținutului 

Domeniului Limbă și Comunicare, 

preșcolarii vor repovesti ,,Povestea 

bobului de grâu’’ pe baza imaginilor 

puse la dispoziție. Pentru a intui 

povestea, le voi prezenta și vom purta 

discuții pe baza grâului însămânțaț. 

Apoi, voi întoarce pe rând fiecare 

imagine. 

Copiii vor fi solicitaţi să repete 

numele poveştii. 

1.În prima imagine sunt reprezentate 

boabele de grâu. 

Plan de întrebări:  

a. Ce observați în imagine? 

b. Cum este depozitat grâul 

înainte de a fi semănat? 

2. În a doua imagine este reprezentată 

activitatea de însemânțare, 

introducerea boabelor în pământ. 

Plan de întrebări:  

a. Ce fac oamenii în această 

imagine? 

b. Cum se cultivă grâul? 

3. În a treia imagine este reprezentată 

evoluția bobului de grâu, creșterea. 

Plan de întrebări:  

a. Cum crește grâul? 

b. De ce are nevoie planta pentru 

a se dezvolta? 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Observația 

 

 

 

 

Grâu 

Imagini 

Suport 

(tablă 

magnetică, 

magneți 

/panou..etc) 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativ- 

continuă 

 

Aprecieri 

individuale si 

colective 
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4. În a patra imagine este reprezentat 

lanul de grâu. 

Plan de întrebări:  

a. Cum s-a schimbat firul de grâu? 

b. Din ce este format spicul de grâu? 

5. În a cincea imagine este repezentată 

activitatea de recoltare a grâului. 

Plan de întrebări:  

a. Cum se recoltează grâul? 

b. În ce anotimp se recoltează 

grâul? 

6. În a șasea imagine este reprezentată 

moara, care realizează procesul de 

transformare a grâului în făină. 

Plan de întrebări:  

a. Cum este depozitat grâul? 

b. Ce activitate se desfășoară 

într-o moară? 

c. Ce se obține din grâu? 

7. În a șaptea imagine este 

reprezentată fabrica de pâine. 

Plan de întrebări:  

a. Din ce este făcută pâinea? 

b. Unde va fi dusă din fabrică? 

Povestirea integrală a conţinutului 

poveştii va fi făcută, în final, de 1-2 

copii. 

Voi urmări modul în care fiecare copil  

descrie imaginea și modul cum se 

exprimă. 

Dacă un copil ales are nevoie de 

ajutor în descrierea momentului 

reprezentat, îl voi sprijini, prin 
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întrebările suplimentare din cadrul 

planului de întrebări. 

 Voi avea in vedere pe cei care sunt 

timizi, neîncrezători în forțele proprii, 

îi voi încuraja și îi voi susține. 

6.Obtinerea 

performanțelor 

Domeniul Om și Societate: ,,Brutari 

pricepuți’’ 

Intuirea materialelor 

Se intuiesc materialele de pe 

măsuţe, arăt modelul şi demonstrez  

tehnicile de lucru, ofer explicaţii 

copiilor despre modul în care vor 

lucra: vor modela aluatul în forma 

dorită. 

Apoi le voi ura ,,Spor la lucru’’. 

Indicații metodice: în timpul muncii 

în echipă, voi indruma copiii şi voi 

porni o melodie de relaxare pe fundal. 

Se realizează o expoziție, făcând 

aprecieri pozitive la adresa tuturor 

lucrărilor copiilor.  

 

 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Demonstrația 

 

 

Pâine 

Făină 

Apă 

Sare 

Drojdie 

Aluat 

Planșe 

Șorțuri 

Bonete 

Tăvi 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

Evaluare 

formativ- 

continua 

 

Aprecieri 

individuale si 

colective 

 

Evaluare verbală/ 

nonverbală 

 

7.Asigurarea  

feedback-ului 

J.A.L.A.2  

,,Întrecerea brutarilor!’’- joc de 

mișcare 

            Copiii vor fi împărțiți în două 

echipe: echipa roșie și echipa albastră 

(vor extrage buline roșii sau albastre) 

și vor fi așezați în două coloane, unul 

în spatele celuilalt. și se va expune 

conținutul jocului.  

 

 

 

Conversația  

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Jocul 

Aplauze 

 

 

 

Buline 

roșii și 

albastre 

 

Obstacole 

ale traseului 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

Evaluare 

formativ- 

continuă 
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            La semnalul meu, vor porni 

primii copii din fiecare echipă. Ei 

trebuie să ajungă din punctul A în 

punctul B, respectând parcursul 

aplicativ. Când copiii ajung în punctul 

B, vor porni următorii copii din 

fiecare echipă. Echipa care parcurge 

prima traseul, va câștiga întrecerea. 

Pentru a mă asigura că preșcolarii au 

înțeles regulile jocului, se va 

desfășura jocul de probă. 

Desfășurarea jocului se va realiza 

conform regulilor expuse. 

 

Aprecieri 

individuale si 

colective 

 

Evaluare verbală/ 

nonverbal 

 

Observarea 

comportamentului 

 

8.Încheierea 

activității 

Fac aprecieri colective si individuale 

asupra modului in care prescolarii au 

participat la activități. 

Conversația  

 

 Aprecieri 

individuale si 

colective 

 

 

Anexa 1 

Povestea bobului de grâu 

 

               "A fost odata un bob de grâu…El era lipsit de griji, fericit, și locuia cu familia lui într-un sac 

mare de cânepă. Sacul, la rândul lui, stătuse multă vreme în cămara unui țăran.  

Într-o dimineață frumoasă de toamnă, țăranul a luat sacul cu grâu în spinare, l-a urcat în tractor și, au 

pornit către câmp… 

                Venise vremea să părăsească gospodăria țăranului, pornind, împreună cu celelalte boabe de 

grâu din sac, spre câmpul proaspăt arat, pentru a se culcuși în noua lui ”căsuță”. 

Bobul nostru nu pricepu de la început ce se întâmplă așa că a hotărât să aștepte cu răbdare.  

O mână puternică deschise gura sacului, luă un pumn de boabe și le azvârli voios în vânt… 

În curând îi veni rândul și micului nostru bob plăpând, sensibil…El simți cum zboară între cer și pământ, 

apoi căzu într-un loc umed și strâmt…Tare întunecos și rece era aici. 

A privit de jur împrejur, și-a strigat frații, prietenii... dar… nimeni nu l-a auzit, nimeni nu i-a 

răspuns…Singur și trist, bobul se închise în căsuța lui…Un strop de ploaie îl încuraja să nu-și piardă 

speranța... 
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                 Și, în timp ce stropul de ploaie îl mângaia cu dragoste, bobului ii căzu mantia și începu să se 

înalțe. În scurt timp ajunse la un strat de pamânt argilos prin care nu reușea să străbată… Bobul statea 

descurajat: Să se întoarcă? Nu era chip. Să meargă mai departe ? Nu avea destulă putere. Dar ca și cum 

ar fi auzit gândurile bobului, o râmă își făcu drum într-acolo și deschise prin stratul tare de pamânt un 

mic tunel, chiar pe măsura bobului. 

Uimit, bobul își adună ultimele forțe și se înălță mai departe. În sfârșit, ieși la suprafață. Sfântul Soare îl 

aștepta. Dar  soarele nu a stat prea mult cu el căci, într-o bună zi, din înaltul cerului se porniră a se cerne 

fulgi mari de zăpadă! În curând, toate plăntuțele de grâu au fost acoperite de o plapumă albă, pufoasă și 

călduroasă de zăpadă. Au căzut cu toții într-un somn adânc, până când soarele se arătă din nou pe cer cu 

razele lui calde care au topit toată zăpada, transformând-o în hrană pentru micile plăntuțe de grâu.  

Bobul de grâu, radiind de bucurie, își înălță brațele, în semn de recunoștință și, deodată, în jurul lui își 

văzu frații și prietenii de care fusese atâta vreme despărțiți. 

Aceștia, ca și el, purtau acum haina nouă de sarbatoare - haina învierii!. 

             Cu ajutorul razelor de soare firul a crescut mare, a făcut un spic în care se adăposteau multe 

boabe.           

                   Veni si luna iulie. Un zgomot incredibil a cuprins lanul de grâu. 

  -Vai! Vin spre noi! Combinele au început treieratul! 

          Grâul a fost pus în saci și transportat la moară. Aici, meșterii morari au măcinat boabele și, cu 

ajutorul unor mașini speciale, le-au transformat într-o făină albă ca neaua. 

              Alți saci au fost apoi încărcați cu făină și duși la fabrica de pâine, unde lucrează sute de mâini 

pricepute, cu tot felul de mașinării speciale, vase uriașe în care se framântă aluatul, malaxoare, cuptoare, 

benzi rulante, o întreagă grozăvie!  

                 Cu ajutorul acestor instalații se fabrică pâinea, astfel: apa, drojdia, sarea, făina se amestecă 

bine și se formează un aluat. Aluatul se porționează și se modelează în diverse feluri: franzele, baghete, 

chifle, cornuri. Aluatul se   lasă la ”odihnit”, apoi se bagă în cuptoare mari, electrice, unde pâinea se 

coace și devine rumenă. Mmmmm ce bine miroase pâinea caldă!!!  

         Dar povestea nu se termină aici. De la fabrică, pâinea este transportată la magazinele alimentare și 

chioșcurile de pâine. De aici ea ajunge, în final, pe masa noastră, a tuturor.  
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PROIECT  DE ACTIVITATE NONFORMALĂ 

 

Denumirea proiectului –„Mărțișorul  creativ” 

Propunător – prof. Maria Ilișanu 

Tipul activității-Tradiție, creativitate și experiență 

Scopul activității-valorificarea/ îmbunătățirea abilităților de comunicare și socializare în abordarea 

integrată a temei propuse. 

Argument-acest tip de activitate este conceput pentru a valorifica experiențele elevilor atât școlare cât 

și extrașcolare, într-o manieră antrenantă, creativă. Astfel, elevii își pot îmbunătăți competențele de 

comunicare, interpersonale, deprinderile practice folosind propria experiență acumulată până în prezent. 

Obiective operaționale: 

O1-să mimeze/ dramatizeze, după o temă dată, utilizând marionetele și mișcarea scenică; 

O2-să rezolve /creeze o problemă matematică în acord cu  tematica zilei; 

O3-să identifice  subiectul/predicatul unei propoziții din textul legendei audiate; 

O3-să formuleze întrebări potrivit  tematicii  pentru un coleg/ un cadru didactic ales la întâmplare; 

O4- să  creeze prezentări digitale istorice /geografice, utilizând aplicațiile  digitale world cloud și 

chatter pix; 

O5-să solfegieze/interpreteze/danseze cântece specifice vârstei și tradiției; 

O6- să argumenteze pro/contra activitatea la care au participat; 

Grupul țintă: 

- Elevii clasei a IV-a, Școala Gimnazială„ Nicolae Ciubotaru” Vulturești, Vaslui 

Locul de desfășurare 

Școala gimnazială„ Nicolae Ciubotaru” Vulturești-Vaslui 

Scurtă descriere:  

 Ideea esențială a activității constă în reliefarea tradiției mărțișorului  cu accent pe valorificarea 

experiențelor școlarilor într-o manieră creativă.  Acrostihul cuvântului MĂRȚIȘOR  conține provocări 

antrenante care se vor finaliza printr-un dans popular moldovenesc. Elevii vor avea de rezolvat sarcini 

școlare în acord cu tematica propusă, individual și pe echipe. Strategia didactică este constituită din 

metode, tehnici și procedee optimizante. 

.Evaluarea se va face  verbal și simbolistic cu mărțișoare. 
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Strategia didactică: 

Metode: conversația, jocul de rol, mimă, exercițiul, problematizarea, RAI. 

Mijloace didactice:flip-chart, vioară, orgă-jucărie, telefon, umbrelă, suport muzical; 

Materiale didactice: mărțișoare, fișe de lucru,  marionete, post-it albastru /roz 

Forme de organizare:  individuală/ pe echipe 

 

Rezultate așteptate: 

• Implicarea activă și directă a elevilor. 

• Valorificarea experiențelor și dezvoltarea acestora. 

• Responsabilizarea elevului la nivelul grupului. 

Evaluare: 

Aprecierea verbală  a  capacității de a  formula răspunsuri corecte, rezultate corecte, de a avea opinii 

originale, de a se manifesta expresiv, creativ. 

 Aprecierea  scrisă a  propriilor sentimente pe parcursul activității de către elevi. 

Activități propuse: 

I. Introducere în activitate: 5min. 

Elevii sunt introduși în atmosfera activității  de o linie melodică despre care își vor spune părerea. 

II. Captarea  atenției: 5 min. 

Se va prezenta un scurt  istoric despre mărțișor deosebit de important  pentru derularea activității 

propriu – zise (anexa 1) 

III. Anunțarea temei și a obiectivelor: 

Se prezintă elevilor în manieră ludică tema activității, descoperind fila de pe flip-chart și prezint succint 

obiectivele,  astfel încât elevii să afle cum se va derula activitatea și așteptările pe care le am de la ei. 

IV. Desfășurarea activității: 20 min.(3min. lucru  individual pentru fiecare sarcină  de pe 

acrostih) 

Acrostihul  cuvântului MĂRȚIȘOR cuprinde 8 sarcini diverse(anexa 2). Fiecare sarcină se rezolvă 

individual și elevul primește drept recompensă un mărțișor confecționat  de ei. 

V. Obținerea performanței: 10 min.(5 min, sarcina+ 5 min. prezentarea) 

Se va derula jocul umbrelei pe echipe(anexa 3). 

VI. Feedbackul activității: 5 min. 

Sub tehnica „Eu și textul” fiecare elev va primi un post-it, pentru băieți(albastru) și fete( roz) pe care 

vor scrie  o argumentare despre cum s-au simțit la activitate, ce le-a plăcut cel mai mult. Apoi fiecare 

iși va  prezenta opinia. Acest exercițiu se va realiza și de către(posibila) audiență. 
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VII. Încheierea activității: 5 min. 

Se va realiza sarcina corespunzătoare ultimei litere  a acrostihului, respectiv un dans popular 

moldovenesc. 

Anexa 1. 

Fond aperceptiv despre mărțișor 

 MĂRŢIŞORUL este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletitdintr-un fir 

albșiunulroșu, care apareîntradițiaromânilorși a unorpopulațiiînvecinate. Femeileșifetele, 

darînzonaMoldoveișibăieții,  primescmărțișoareși le 

poartăînprimeledouăsăptămânisaupedurataîntregiilunimartie, casemn al sosiriiprimăverii. Împreună cu 

mărțișorul se oferăadeseașifloritimpurii de primăvară, ceamaireprezentativăfiindghiocelul.Este 

frumoscafiecaremartisorsareprezintepersoanacareia ii estedaruit... sauurarea care vreasa fie facuta. 

Uncosarpoatetransmitebunastare, trifoiulnorocsaughiocelulpoateexprimagingasia. 

ORIGINEA sărbătoriimărțișorului nu estecunoscută exact, dar se considerăcăea a 

apărutpevremeaImperiului Roman, cândAnulNou era sărbătoritîn prima zi a primăverii, înlunaluiMarte. 

Acesta nu era numaizeulrăzboiului, ci și al 

fertilitățiișivegetației.Aceastădualitateesteremarcatăînculorilemărțișorului, albulînsemnând pace, 

iarroșu — război. AnulNou a fostsărbătoritpe 1 martiepână la începutulsecolului al XVIII-lea. 

Pevremeadacilor, micileamulete de primăvară nu eraumărţişoare, caastăzi, ci pietricelealbeşiroşii.La 

originilemartisorului a stat o moneda de aursau de argint, dupaaltesurse, la care se atasa o sfoarafacuta 

din doua fire rasucite, unarosiesialta alba ( saualbsinegru), cesemnificauluptavietiiasupramortii, a 

sanatatiiimpotrivaboliisi care era purtata in general de persoanelesensibile (copiisifeteletinere). Exista 

credinta, conform careia, aceastaamuletaaduceanorocsifericire. 

Existămaimultelegende legate de 

aparițiaacesteifrumoasetradiții.Unadintreacestelegendespunecă o femeiebătrînă, care se numeaDochia, 

avea o fiicăvitregăpe care o chinuia cu muncigrele.Într-o zi de iarnă, Dochia i-a datfetei o hainăneagrăşi 

i-a cerutsă o spele la râupânădevinealbăcazăpada. S-a chinuitdegeaba fata şi a cuprins-o disperarea, căci, 

cu câtspălamai tare, haina se înnegrea.Atunciaapărut un bărbat care se numea Mărţişorşi i-a dăruitfetei 

o floarefermecată, roşieşialbă, care a făcut o minuneşihainaceaneagră s-a făcutalbăcaneaua. Se spunecă, 

de ciudă, baba a plecatînlume, iarpe drum şi-aaruncatfurioasăcojoacele... Mărţişorul, 

casărbătoarepopularăromânească, celebreazăvenireaprimăverii.Înceamai mare parte a ţării se 

oferăpersoanelorapropiatemărţişoare, camicisemne de preţuireşidragoste . 

ÎN PREZENT mărțișorulestepurtatîntreagalunămartie, după care esteprins de 

ramurileunuipomfructifer. Se credecăaceastavaaducebelșugîncaseleoamenilor. Se 

zicecădacăcinevaîșipune o dorințăîntimpceatârnămărțișorul de pom, aceasta se vaîmplininumaidecât. La 

începutulluiaprilie, într-o mare parte a satelorRomânieișiMoldovei, pomiisuntîmpodobiți de mărțișoare. 

Înunelejudețe ale României, mărțișorulestepurtatdoarprimeledouăsăptămâni. 

Înlocalitățiletransilvănenemărțișoarelesuntatârnate de uși, ferestre, de coarneleanimalelordomestice, 

întrucât se considerăcăastfel se pot speriaduhurilerele.ÎnjudețulBihor de credecădacăoamenii se spală cu 
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apa de ploaiecăzutăpe 1 martie, vordevenimaifrumoșișimaisănătoși. În Banatfetele se spală cu 

zăpadăpentrucasă fie iubite. ÎnDobrogeamărțișoarelesuntpurtatepână la sosireacocorilor, 

apoiaruncateînaerpentrucafericireasă fie mare șiînaripată. ÎnzonaMoldoveipe 1 martie se 

oferămărțișoarebăieților de către fete, aceștiaoferind la rândullorfetelormărțișoare de 8 martie (o 

micădiferențăfață de restulțării). 

 Astăzi,  a 10-azi de primăvară, esteprilej de bucuriepentrueleviiclasei a IV-a de la 

ȘcoalaGimnazială  „NicolaeCiubotaru” Vulturești, deoareceputemîmpărtășibucuriamărțișorului 

cu cadreledidacticeprezente la activitateanoastrănumită MĂRȚIȘORUL CREATIV , 

lecțiedesfășuratăîncadrulCercului pedagogic pezonaNegrești. 

 

Sursa: 

http://www.public.asu.edu/~orlich/consulate/images/ISTORIA%20MARTISORULUI.pdf 

http://traditii.ro/martisor.php?nr_articol=32 

Anexa 2 

Mimă( doi elevi mimează  un dialog  pe un subiect preferat). 

Argumentează proverbul( va fi scris pe tablă un proverb potrivit temei). 

O vorbă bună e ca o zi de primăvară. 

Recunoaște  melodia( se va recunoaște un cântec studiat, se va interpreta în cor cu acompaniament la 

vioară și percuție corporală). 

Țintește colegul dorit( cu metoda   întreabă-aruncă-răspunde se va formula o întrebare pe tema zilei de 

către un elev, iar cel ales va răspunde). 

Inventează o rimă pentru cuvântul mărțișor. 

Șesimea  sumei vecinilor numărului  57 este.... 

Orga  de vei avea un solfegiu ne poți prezenta(  doi elevi pot interpreta un cântec studiat pe orga –

jucărie). 

Roată, roată! Ai ghicit! Hora e ...pentru sfârșit! 

Anexa 3 

Mărțișorul literar:  Dramatizare cu marionete un dialog  imaginar dintre iarnă și primăvara.  

Mărțișorul matematic: Creează și rezolvă o problemă utilizând termenii: dublul, predecesor, sumă, 

treime, împătrit. 

Mărțișorul istorie: Crează un cvintet despre Ștefan cel Mare pe aplicația World cloud. 

Mărțisorul geografic:  Dă voce Deltei  Dunării pe aplicația Chatter pix.

http://www.public.asu.edu/~orlich/consulate/images/ISTORIA%20MARTISORULUI.pdf
http://traditii.ro/martisor.php?nr_articol=32
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Proiect didactic pentru implementarea în clasă 

Lupu Constantin 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești 

 

Disciplina: _________M1 Măsurări tehnice________ 

Clasa a X-a 

Calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparați 

 

 

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activității didactice Timp 

Clasa a X-a/ 15-16 

ani 

2. Producerea și 

utilizarea curentului 

electric 

2.4. Gruparea 

rezistoarelor și 

generatoarelor electrice 

 

Gruparea rezistoarelor  50 minute 

 

Justificarea didactică pentru utilizarea TIC Competențe / Obiective operaționale 

Pentru desfășurarea acestei activități didactice voi utiliza o serie 

de instrumente TIC. Utilizarea acestora în procesul de predare-

învățare-evaluare are o serie de avantaje. 

 

Prezentarea educațională „Prezentarea didactică_Gruparea 

rezistoarelor_Lupu Constantin”  este introdusă în momentul 

Transmiterea noilor cunoștințe și dirijarea învățării. 

Utilizarea ei prezintă avantaje precum: 

- sintetizarea informației; 

-comunicarea pe verticală (profesor-elev) devine mai ușoară, 

concisă  și în același timp mult mai atractivă, prin expunerea în 

cadrul unei prezentări PowerPoint informații utile 

 

Competențe-cheie 

1. Înțelegerea și explicarea unor fenomene 

fizice, a unor procese tehnologice, a 

funcționării și utilizării unor produse ale 

tehnicii întâlnite în viața de zi cu zi 

2. Investigația științifică experimentală și 

teoretică aplicată în fizică 

3. Comunicarea 

4. Protecția propriei persoane, a celorlalți și a 

mediului înconjurător 
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- informațiile captează atenția copiilor, stârnind curiozitatea, 

suplimentând informațiile furnizate de manual, oferindu-le în 

același timp acestora, un suport practic dar și vizual; 

- creșterea randamentului însușirii coerente a cunoștințelor prin 

aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor; 

- posibilitatea unor discuții cu privire la tema activității; 

-întărirea motivației elevilor în procesul de învățare; 

- verificarea în mod rapid a răspunsurilor; 

-dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală 

de rezolvare a unei probleme elevul își găsește singur răspunsul 

pentru o problemă concretă; 

-implicarea activă a resurselor umane și utilizarea metodelor 

active. 

 

Videoclipul educațional „Gruparea serie, paralel și mixtă a 

becurilor” este introdus în momentul: Fixarea cunoștințelor  și 

prezintă o serie de avantaje: 

•Captarea imediată a atenției elevilor; 

•Permite alegerea temelor dorite, planificarea cursurilor dorite în 

concordanta cu nivelul actual de pregătire, asigurându-se o mai 

bună asimilare a cunoștințelor și o adaptare a evoluției formării la 

capacitatea de înțelegere a elevului. 

•Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 

•Toți elevii sunt implicați în activitate; 

•Introducerea elevilor în dezvoltarea tehnologiei; 

•Stimularea memoriei vizuale a elevilor. 

Aplicatia educațională de calcul tabelar  „Gruparea 

rezistoarelor_Lupu Constantin” introdusă în momentul lecției, 

Obținerea performanței,  aduce o serie de avantaje: 

-informațiile prezentate sub formă vizuală sunt percepute și 

reținute mult mai ușor decât cele transmise exclusiv verbal 

-permite centralizarea rezultatelor experimentale 

-permite prelucrarea datelor obținute 

 

Competențele specifice prevăzute în programa 

școlară pentru conținuturile de la punctul 2.4 

Gruparea rezistoarelor și generatoarelor 

electrice sunt următoarele: 

o Descrierea caracteristicilor grupărilor 

serie, paralel, mixt a rezistoarelor și 

generatoarelor electrice 

o Utilizarea algoritmilor de rezolvare de 

probleme în cazul grupărilor serie, paralel, mixt 

a rezistoarelor și generatoarelor electrice. 

 

 

Pe parcursul acestei lecții se urmăresc 

următoarele obiective operaționale: 

• să poată calcula rezistența echivalentă 

pentru mai mulți rezistori legați în serie sau 

legați în paralel sau mixt 

• să poată realiza un montaj virtual cu 

rezistoare grupate mixt 

• să cunoască modul de legare a 

ampermetrului și voltmetrului în rețea 

 

Utilizarea tehnologiei informației și 

comunicării în predarea fizicii vizează în 

esență următoarele obiective: 

A. Creșterea eficienței activităților de 

învățare 

În acest scop, TIC se utilizează pentru: 

• Modelarea unor fenomene fizice și a 

funcționării unor aparate.  

• Realizarea de experimente în 

laboratoare virtuale.  
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-realizează reprezentări grafice 

-oferă posibilitatea unor discuții cu privire la tema activității; 

-întărește motivația elevilor în procesul de învățare; 

-elevul își găsește singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

-implicarea activă a resurselor umane și utilizarea metodelor 

active 

 

Blogul, https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/ , utilizat 

la Tema de „casă” prezintă o serie de avantaje: 

- îi ajută pe oameni să-și publice cu ușurință ideile, cunoștințele, 

părerile, noutățile.  

- este un mijloc eficient de comunicare 

- cu ajutorul lui se mărește gradul de interacțiune și se lărgește 

grupul social căruia i se poate adresa 

- este ușor de întreținut, revizuit. 

- învățarea nu mai este doar un proces de transfer de informații de 

la instructor la cursant, ci și un proces de construire de cunoștințe 

în timpul interacțiunii cu ceilalți participanți ai grupului la o 

anumită activitate educativă. 

- datorită posibilității elevului de a citi materialele colegilor 

postate on-line, apare și învățarea în echipă, comunicarea, spiritul 

critic, identificarea unei probleme, dialogul, găsirea metodelor de 

rezolvare. 

- materialele postate de către profesor vor fi oricând la îndemâna 

elevilor, aceștia pot face comentarii despre modul în care au 

înțeles sau nu informațiile postate de către profesor 

- elevii pot contribui și ei cu informații noi legate de temă. 

 

Avantajele utilizării site-urilor Wiki 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Series_and_parallel_circuits#Parallel_circuits în 

educație: 

· Sunt ușor de folosit de către elevi; 

· Dezvoltă spiritul de muncă în echipă; 

• Prelucrarea datelor experimentale.   

B. Dezvoltarea competențelor de 

comunicare și studiu individual (a învăța să 

înveți) în contextul disciplinei 

TIC pune la dispoziția elevilor o diversitate de 

modalități concrete în sprijinul dezvoltării 

competențelor de comunicare și de studiu 

individual în contextul disciplinei. Astfel, TIC 

poate fi utilizată în acest scop pentru: 

• Colectarea informațiilor.  

• Prezentarea informațiilor 

• Tehnoredactarea documentelor.  

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
https://ro.qaz.wiki/wiki/Series_and_parallel_circuits#Parallel_circuits
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· Oferă posibilitatea implicării directe a tuturor elevilor, 

eliminând emoția și timiditatea; 

· Facilitează schimbul de opinii și de cunoștințe; 

· Creează interdependență completă spațio-temporală; 

·Facilitează comunicarea interactivă asincronă între profesori și 

elevi prin intermediul resurselor educaționale; 

· Oferă posibilitatea partajării cunoștințelor; 

·Oferă control asupra procesului de autoinstruire; 

·Permit crearea conținutului prin colaborare; 

·Permit introducerea de conținut multimedia; 

·Permit evaluarea calitativa și cantitativă a muncii elevilor; 

·Dezvoltă simțul de asumare a responsabilității pentru munca 

depusă; 

·Reprezintă depozite permanente de informație și cunoștințe. 
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Termeni cheie Resurse 

Rezistoarele sunt dispozitive folosite în 

circuitele electrice pentru a regla intensitatea 

curentului electric. 

Rezistența electrică este egală cu raportul 

dintre tensiunea electrică U aplicată unui 

conductor și intensitatea I a curentului electric 

care îl străbate 

Legea lui Ohm - Intensitatea curentului pe o 

porțiune de circuit este direct proporțională cu 

căderea de tensiune pe acea porțiune și invers 

proporțională cu rezistența electrică a acelei 

porțiuni: I=U/R 

Legea I a lui Kirchoff - Suma algebrică a 

intensităților curenților care se întâlnesc într-un 

nod de rețea este egală cu zero: 

∑𝑰𝒊 = 𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

Legea II a lui Kirchoff -  Suma algebrică a 

tensiunilor electromotoare este egală cu suma 

algebrică a produselor dintre intensitatea 

curentului și rezistența totală pentru fiecare 

ramură. 

∑𝑬𝒊 =

𝒏

𝒊=𝟏

∑𝑰𝒋𝑹𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

 

Rezistor echivalent este rezistorul care are ca 

rezistență electrică cu rezistența grupării date. 

Acest rezistor montat între aceleași două puncte 

ca și gruparea înlocuită va determina aceeași 

cădere de tensiune. 

 

 Prezentarea Power Point „Gruparea rezistoarelor” 

 Videoclipul educațional „Gruparea becurilor”  

 Kitul virtual de la adresa  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-

virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html  

 aplicația Excel „Gruparea rezistoarelor”  

 blogul educațional 

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/ 

 Wiki 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83 

https://ro.other.wiki/wiki/Resistor. 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor 

 

 

 Videoproiector 

 Laptop 

 12 calculatoare  

 Conexiune internet 

 Tablă 

 Cretă 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83
https://ro.other.wiki/wiki/Resistor
https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor
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Desfășurarea activității didactice  

1. Momentul organizatoric (2 minute) 

Profesorul salută clasa și asigură condițiile optime de desfășurare a procesului didactic. Notează 

absenții în catalog și roagă elevii să se pregătească pentru ora de curs. Elevii se pregătesc de oră. 

2. Reactualizarea cunoștințelor și deprinderilor (4 minute) 

Profesorul solicită elevilor să enunțe legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. 

Elevii prezintă răspunsul. Un elev notează expresia matematică a legii la tablă. Elevii notează formula 

în caiete.  

Răspuns așteptat: Intensitatea curentului pe o porțiune de circuit este direct proporțională cu căderea 

de tensiune pe acea porțiune și invers proporțională cu rezistența electrică a acelei porțiuni: 

𝑰 =
𝑼

𝑹
 

Profesorul cere elevilor să enunțe legile lui Kirchoff. 

Elevii prezintă răspunsurile. Un elev notează expresia matematică a legii I la tablă și realizează un 

desen explicativ. Al doilea elev notează legea II a lui Kirchoff și realizează desenul explicativ. Elevii 

notează în caiete.  

Răspunsuri așteptate: 

Legea I: Suma algebrică a intensităților curenților care se întâlnesc într-un nod de rețea este egală cu 

zero: 

∑𝑰𝒊 = 𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

I-I1-I2-I3=0 

 

 

Legea II: Suma algebrică a tensiunilor electromotoare este egală cu suma algebrică a produselor 

dintre intensitatea curentului și rezistența totală pentru fiecare ramură. 
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∑𝑬𝒊 =

𝒏

𝒊=𝟏

∑𝑰𝒋𝑹𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

 

E=R1I1+ R2I2 +R3I3 

Metode și procedee folosite: conversația, observația 

Mijloace de învățământ: caiete, tablă, cretă  

Forma de organizare: frontal. 

 

3. Captarea atenției (3 minute) 

Profesorul prezintă elevilor o instalație de pom de iarnă cu 5 ramuri și 120 leduri. Alimentează 

instalația. Apoi elimină un led din circuit. Se va stinge o ramură a instalației. Cere elevilor să identifice 

tensiunea de funcționare a ledului. 

Răspuns așteptat: 12V. 

 

Profesorul lansează provocarea:  

i. De ce s-a întrerupt doar o parte din instalație?  

ii. De ce ledul nu are tensiune nominală de 220-240V?  

iii. De ce nu se ard ledurile? 

Răspunsuri așteptate: 

i. Pe fiecare ramură ledurile sunt legate în serie. Ramurile sunt conectate în paralel. 

ii. Căderea de tensiune reală pe led va fi 240V/ 24 = 10V 

iii. Căderea de tensiune reală este mai mică decât căderea de tensiune maximă suportată de led 

(10V<12V).  

Profesorul explică faptul că există mai multe moduri de legare a rezistoarelor. Propune ca în continuare 

să se dea răspunsul la aceste întrebări. Profesorul arată că pentru înțelegerea fenomenelor este nevoie 

să se discute în continuare de gruparea rezistoarelor. 

Metode și procedee folosite: conversația, observația, experimentul 

Mijloace de învățământ: instalație pom iarnă  

Forma de organizare: frontal. 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1751 
 

4. Anunțarea temei și a obiectivelor (2 minute) 

Profesoral anunță titlul lecției, „GRUPAREA REZISTOARELOR”, și îl notează pe tablă. 

Profesorul anunță obiectivele lecției. La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

• să poată calcula rezistența echivalentă pentru mai mulți rezistori legați în serie, legați în 

paralel sau mixt 

• să poată realiza un montaj virtual cu rezistoare grupate mixt 

• să cunoască modul de legare a ampermetrului și voltmetrului în rețea 

Elevii notează titlul lecției pe caiete. 

Metode și procedee folosite: conversația. 

Mijloace de învățământ: caiete, tablă, cretă  

Forma de organizare: frontal. 

 

5. Transmiterea noilor cunoștințe și dirijarea învățării (12 minute) 

Pentru transmiterea noilor cunoștințe profesorul apelează la prezentarea Power Point  

„Gruparea rezistoarelor” 

❖ La slide-ul 2 profesorul propune studiul unei grupări serie. 

Cu această ocazie lansează provocarea: „Problema care se pune este de a găsi un rezistor echivalent 

ca rezistență electrică cu rezistența grupării date. Acest rezistor montat între aceleași două puncte ca 

și gruparea înlocuită va determina aceeași cădere de tensiune.” 

Elevii desenează pe caiete schema propusă. 

❖ La slide-ul 3 profesorul solicită elevilor să aplice legea lui Ohm pentru fiecare rezistor în parte. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect 

Răspunsuri așteptate: 

U=IRs 

U1=IR1 

U2=IR2 

U3=IR3 

❖ La slide-ul 4 propune să se scrie legea a II-a a lui Kirchoff pentru porțiunea de circuit. 

Elevii răspund și notează relația pe caiete. 

Răspuns așteptat: 

U= U1+U2+U3 

I Rs = IR1+IR2+IR3 

❖ La slide-ul 5 profesorul solicită elevii să scrie rezistența echivalentă a grupării serie. 

file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Prezentarea%20didactica_Gruparea%20rezistoarelor_Lupu%20Constantin.pptx
file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Prezentarea%20didactica_Gruparea%20rezistoarelor_Lupu%20Constantin.pptx
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Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect. 

Răspuns așteptat: 

Rs= R1+R2+R3 

În continuare profesorul generalizează relația. 

Elevii notează pe caiete. 

❖ La slide-ul 6 profesorul propune studiul unei grupări paralel. 

Cu această ocazie lansează provocarea: „Problema care se pune este de a găsi un rezistor echivalent 

ca rezistență electrică cu rezistența grupării date. Acest rezistor montat între aceleași două puncte ca 

și gruparea înlocuită va determina aceeași cădere de tensiune.” 

Elevii desenează pe caiete schema propusă. 

❖ La slide-ul 7 profesorul solicită elevilor să aplice legea lui Ohm pentru fiecare rezistor în parte. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect 

Răspunsuri așteptate: 

I=
𝑼

𝑹𝑷
 

 𝑰𝟏 =
𝑼

𝑹𝟏
  

𝑰𝟐 =
𝑼

𝑹𝟐
  

𝑰𝟑 =
𝑼

𝑹𝟑
 

❖ La slide-ul 8 propune să se scrie legea I a lui Kirchoff pentru nodul A 

Elevii răspund și notează relația pe caiete. 

Răspuns așteptat: 

I= I1+I2+I3 

𝑼

𝑹𝑷
= 

𝑼

𝑹𝟏
 + 

𝑼

𝑹𝟐
 + 

𝑼

𝑹𝟑
  

❖ La slide-ul 9 profesorul solicită elevii să scrie rezistența echivalentă a grupării paralel. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect 

Răspuns așteptat: 

𝟏

𝑹𝑷
= 

𝟏

𝑹𝟏
 + 

𝟏

𝑹𝟐
 + 

𝟏

𝑹𝟑
 

În continuare profesorul generalizează relația. 

Elevii notează pe caiete. 

❖ La slide-ul 10 profesorul propune o aplicație simplă. 

Profesorul solicită să se calculeze Rs1,2, Rs3,4,Rp. 

Răspunsuri așteptate: 
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RS1,2=R1+R2=20    

RS3,4=R3+R4=40  

𝟏

𝑹𝑷
= 

𝟏

𝑹𝑺𝟏,𝟐
 + 

𝟏
𝑹𝑺𝟑,𝟒

 

RP=40/3  

Metode și procedee folosite: conversația, explicația, rezolvarea de probleme   

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, caiete, tablă, cretă  

Forma de organizare: frontal. 

 

6. Fixarea cunoștințelor (10 minute) 

Pentru fixarea cunoștințelor profesorul folosește videoclipul educațional „Gruparea becurilor”. 

Profesorul lansează videoclipul. 

La 10” profesorul arată că în continuare se va urmări legarea serie și respectiv paralel a 3 becuri/ 

leduri. Se începe cu gruparea serie. 

În intervalul 10” – 1`27” profesorul prezintă legarea serie a 3 rezistori.  

Elevii urmăresc cu atenție. 

La 1`28” profesorul lansează întrebarea. „De ce scade intensitatea luminii atunci când sunt legați mai 

mulți rezistori în serie?”  

Elevii se consultă și răspund. 

Răspuns așteptat: tensiunea electromotoare a sursei fiind aceeași, scade căderea de tensiune pe 

fiecare bec. 

La 1`34” profesorul propune o a doua întrebare: Ce se întâmplă dacă se arde un bec la legarea serie? 

Elevii se consultă și răspuns la întrebare. 

Răspuns așteptat: Becul ars va acționa ca un întrerupător deschis, celelalte becuri se sting.    

În intervalul 1`38”  - 2`51”  profesorul prezintă legarea în paralel a 3 rezistori. 

Elevii urmăresc cu atenție. 

La 2`50” profesorul lansează întrebarea: „Ce puteți spune de intensitatea luminii la legarea în paralel?” 

Elevii se consultă și răspund. 

Răspuns așteptat: Becurile vor lumina la fel întrucât căderea de tensiune pe fiecare este aceeași.    

La 2`53” profesorul adresează întrebarea „Ce se întâmplă dacă se arde un bec la legarea paralel?” 

Elevii se consultă și răspund. 

Răspuns așteptat: Becurile vor lumina în continuare. Nu este afectată continuitatea circuitului. 

file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Videoclip%20educațional_Gruparea%20becurilor.mp4
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În intervalul 3`04”  - 5`36” profesorul prezintă o grupare mixtă realizată cu ajutorul kitului virtual de 

la adresa https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-

lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html.    Elevii urmăresc cu 

atenție. 

La 5`37” profesorul face o recapitulare a noțiunilor prezentate în videoclip. 

Elevii notează în caiete. 

 

Profesorul revine cu întrebările lansate în momentul de captare a atenției. 

i. De ce s-a întrerupt doar o parte din instalație?  

ii. De ce ledul nu are tensiune nominală de 220-240V?  

iii. De ce nu se ard ledurile? 

Răspunsuri așteptate: 

i. Pe fiecare ramură ledurile sunt legate în serie. Ramurile sunt conectate în paralel. 

ii. Căderea de tensiune reală pe led va fi 240V/ 24 = 10V 

iii. Căderea de tensiune reală este mai mică decât căderea de tensiune maximă suportată de led 

(10V<12V).      

Metode și procedee folosite: conversația. explicația,  

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, caiete. 

Forma de organizare: frontal. 

 

7. Obținerea performanței (13 minute) 

Profesorul împarte clasa în 6 grupe a câte 4 elevi. Fiecare grupă va avea la dispoziție 2 calculatoare, 

unul pentru folosirea laboratorului virtual (C1) și unul pentru înregistrarea și prelucrarea datelor (C2). 

Profesorul trimite aplicația Excel „Gruparea rezistoarelor”, pe classroom. Elevii vor rezolva 

aplicația de pe foaia „ora curs”: 

1) Se construiește rețeaua dată – C1 

2) Se calculează rezistența echivalentă  

3) Se aplică diferite valori pentru tensiunea la borne – C2 

4) Se citește, la ampermetru valoarea intensității curentului electric – C1 

5) Se completează tabelul – C2  

6) Aplicația trasează graficul U=f(I). – C2 

7) Rezistența echivalentă este dată de panta graficului.  

8) Se compară cu valoarea rezultată prin calcul.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Aplicatie%20calcul%20tabelar_educationala_GRUPAREA%20REZISTOARELOR_Lupu%20Constantin.xlsx
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Profesorul supraveghează activitatea grupelor și corectează eventualele erori. 

Gupele, printr-un raportor, prezintă rezultatele grupelor.  

Profesorul notează pe tablă rezistențele echivalente obținute. Se compară rezultatele grupelor. 

Metode și procedee folosite: conversația, învățarea prin colaborare, problematizarea Mijloace de 

învățământ: laptop, calculator, videoproiector. conexiune Internet, aplicația Excel 

Forme de organizare: pe grupe 

 

8. Anunțarea și explicarea temei pentru acasă (4 minute) 

În vederea completării cunoștințelor acumulate profesorul propune realizarea unei „teme de casă”.  

Profesorul prezintă blogul educațional https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/ . Pe pagina 

Tema de „casă”, din blog, profesorul a postat urătoarea temă: 

 

Pe această pagină regăsiți grupări mixte ale unor rezistoare. Vă propun să calculați rezistența 

echivalentă a acestor grupări. Puteți utiliza materialele postate pe pagina „Materiale” a acestui blog. 

Pentru R1, R2, R3, R4 se vor utiliza valorile din aplicația postată în „Calcul tabelar. Gruparea 

rezistoarelor”. 

Veți lucra pe 3 grupe de elevi conform repartizării făcute la ora de curs.  

Fiecare grupă trebuie să realizeze următoarele produse: 

- construirea montajului (rețelei) în laboratorul virtual și determinarea experimentală a rezistenței 

echivalente utilizând aplicația Excel. 

- calculul teoretic al rezistenței echivalente cu ajutorul notițelor de curs, a  materialului teoretic și 

prezentării educaționale din pagina „Materiale”. 

Elevii notează.   

Metode și procedee folosite: expunerea 

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector. conexiune Internet 

Forme de organizare: frontal 

 

 

Finalizarea proiectului 

Elevii, pe grupele stabilite în clasă, vor accesa blogul https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/. în 

continuare vor parcurge următoarele etape: 

- Se vor împărți în trei subgrupe 

- Prima subgrupă de 3 elevi vor calcula, teoretic, rezistența echivalentă a rețelei repartizate 

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
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- A doua subgrupă de 2 elevi va construi montajul virtual și va face determinările 

- A treia subgrupă de 3 elevi va înregistra valorile celei de-a doua grupe, va trasa graficul cu 

ajutorul aplicației Excel și va determina rezistența echivalentă obținută practic. 

-  se va realiza un print screen cu montajul realizat și împreună cu rezultatul se va face o 

postare pe blogspotul temei de casă. 

- Pentru neclarități se vor utiliza aplicațiile postate de profesor pe blog și o serie de wiki: 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor, https://ro.other.wiki/wiki/Resistor, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83. 

La ora următoare elevii prezintă rezultatele activității lor și dificultățile întâmpinate. 

 

Evaluarea 

Abilități și cunoștințe Deprinderi tehnice 

Cunoștințe care vor face obiectul evaluării: 

-definiția rezistorului 

-enunțul legii lui Ohm 

-enunțul legilor lui Kirchoff 

-rezistență echivalentă 

-rezolvare de probleme cu grupări serie/ paralel/ 

mixte ale condensatorilor 

Utilizare calculator 

Realizarea de montaje virtuale 

 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor
https://ro.other.wiki/wiki/Resistor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83
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Activități outdoor 

Exemple de bune practici 

 

Prof. înv. primar, Dranca Părăscuța – Minodora 

Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare” Cajvana, Suceava 

 

 

Educația autdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc. Această formă de 

educație se bazează pe învățarea în aer liber, învățarea experențială (înveți cu creierul mâinile și 

inima). Activitatea outdoor presupune contactul direct cu natura, protejarea mediului în condițiile în 

care asistăm la poluarea mediului, la distrugerea pădurilor, la dispariția unor plante și viețuitoare.  

Totodată viața copiilor se învârte tot mai mult în zona tehnologiei și nu văd posibilă învățarea 

în afara tehnicii. 

 Activitățile outdoor reprezintă o sumă de experiențe de învățare, un mediu natural, relaxant, 

liber, plin de viu, ceea ce-l inspiră pe copil, îl ajută să intre în relație cu ceilalți. 

 Scăpând de rutina sălii de clasă activitatea de învățare capătă un caracter atractiv și mai aplicat. 

Un studiu recent arată că ne amintim 20% din ceea ce auzim, 30% din ceea ce vedem, 90 % din ceea 

ce facem. Un vechi proverb chinezesc spune Ce aud uit. Ce văd îmi amintesc. Ce fac înțeleg. 

 Ca la orice activitate există obiective clare: dezvoltare personală, dezvoltarea spiritului de 

echipă, îmbunătățirea relațiilor sociale, dezvoltarea abilităților de management, organizare, 

coordonare, evaluare, oferirea unui cadru stimulativ și atractiv de învățare. 

 În momentul desfășurării acestor activități copilul se simte stăpân pe sine comunică, își 

exprimă liber trăirile, opiniile, nevoile, se va simți băgat în seamă. Activitățile outdoor sunt menite să 

atragă copilul, să-i stimuleze curiozitatea, să-l implice activ în învățare, ajutându-l, totodată să 

conștiemtizeze responsabilitățile fiecăruia dintre noi de a conserva și proteja, de a deveni un adult ce 

promovează principiile ecologice. 

                                                

                                              ACTIVITATE OUTDOOR 

PROPUNĂTOR:  Profesor pentru învățământ primar Dranca Părăscuța - Minodora 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul  Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana 

CLASA: a II-a A 

UNITATEA TEMATICĂ: ”BUN VENIT, PRIMĂVARĂ!” 

SUBIECTUL LECȚIEI: Textul narativ „Cuibul de păsărele”, după Cezar Petrescu 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Lunca pârâului Solonețului sau pădurea Codru 
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RESURSE PROCEDURALE: Conversația, explicația, observația, jocul didactic, evaluarea reciprocă 

RESURSE MATERIALE: Manualul de CLR, minge, pături, materiale din natură 

DURATA: 90 minute 

TIPUL LECȚIEI:  Comunicare, însușire de noi cunoștinte 

DOMENII INTEGRATE: CLR, STIIȚE, AVAP, MM 

SCOPURI: 

- Cultivarea sentimentelor estetice și crearea unor stări emoționale în urma contactului direct cu 

frumusețile și farmecul naturii; 

- Dezvoltarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conștientă și expresiva a unui text; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

 O1 – Să precizeze 4-5 schimbări ale naturii întâlnite în anotimpul primăvara, în urma observării 

efectuate; 

 O2 – Să citească textul lecției în ritm propriu, corect, cursiv, expresiv; 

 O3 – Să construiască cuiburi de păsărele cu  materiale din natură; 

O4 – Să intoneze cântece de primăvară  

                                                DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

1. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII 

Învățătorul va purta o discuție  cu elevii referitoare la activitatea ce se va desfășura. Ei sunt 

informați că vor participa la o activitate în aer liber. Totodată pregatim materialele necesare: minge, 

pături, manualul de CLR, altele. 

2. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Odată ajunși în luncă observăm mediul înconjurător. Purtăm o discuție cu privire la schimbările 

din natură în anotimpul primăvara. 

Cum este vremea? 

Care sunt semnele sosirii primăverii? 

Ce fac păsărelele după ce se întorc din țările calde? 

Cu ce scop își construiesc cuib? 

Învățătorul alege un copac   în care este și un  cuib de păsărele. Ne așezăm cu toții în jurul lui, 

pe pături. Ascultăm în liniște deplină, natura. 

Dacă păsărelele ar putea vorbi, ce povești ne-ar spune? 

➢ Se discută despre cât de măiastre sunt păsările ce construiesc cuiburi foarte rezistente.  

➢ Se anunță subiectul lecției și obiectivele. 

➢ Se citește lecția, se explică cuvintele. 

➢ Joc RAI (răspunde aruncă și interoghează) sau Pânza de păianjen 
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Fiecare elev aruncă mingea și pune câte o întrebare din lecție altui coleg. 

Ce s-ar fi întâmplat dacă cei doi copii ar fi distrus cuibul? 

➢ Se intonează cântecul „Când am fost noi la pădure” 

 

3. INCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Activitatea se încheie prin realizarea unor cuiburi de păsărele. Elevii sunt împărțiți în trei grupe. 

Fiecare grupă își caută în luncă materiale necesare:  crenguțe, frunze, iarbă, etc. 

➢ Se fac aprecieri verbale colective și individuale;  

➢ Se acordă calificative; 

➢ Se recompensează elevii cu un ou de ciocolată.  
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JOCURI DIDACTICE 

                                                                       prof.înv.primar, Negrici Mariana 

                                                                          Colegiul Național ,,Costache Negri’’, Galați 

 

JOC DIDACTIC MATEMATIC ,,ALBA CA ZĂPADA ŞI CEI ŞAPTE PITICI’’ 

Scopul jocului: Consolidarea cunoştinţelor despre numeralul ordinal,în limitele 1-7; 

Sarcina didactică: Să stabilească locul numerelor în şirul natural al numerelor, folosind numeralul 

ordinal; 

Conţinutul jocului: Cunoştinţele despre numeraţie şi numeralul ordinal; 

Regulile jocului:  

-Un copil, numit de învăţătoare, ascunde un pitic; 

-Copiii identifică al câtelea pitic lipseşte, după care reconstituie şirul natural al numerelor; 

-Se acţionează numai la semnalul conducătorului de joc; 

-Răspunsurile corecte se recompensează printr-un element din recuzita piticilor. 

Elemente de joc:    -Siluetele piticilor şi silueta Albei ca zăpada; 

                               -Elemente de recuzită specifice personajelor; 

                               -Manevrarea siluetelor. 

Varianta: Se asociază fiecărui pitic locul pe care-l ocupă în şirul de pitici, apoi locurile se schimbă şi 

copiii trebuie să refacă şirul în conformitate cu locul ocupat iniţial. 

JOC PENTRU DEZVOLTAREA PERSPICACITĂŢII 

Cu 12 beţe de chibrit s-a construit următoarea figură: 

 

Sarcina este de : 

-a scoate 2 beţe de chibrit, pentru a rămâne trei pătrate; 

-a scoate 2 beţe de chibrit, pentru a rămâne două pătrate; 

-a schimba locul a 3 beţe, astfel încât să obţinem trei pătrate . 
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JOC DIDACTIC ,,AVENTURA ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ 

Scopul jocului: Fixarea şi consolidarea conţinutului unor poveşti învăţate; 

Conţinutul jocului: Poveştile învăţate de copii:,,Fata moşului şi fata babei’’, ,,Albă ca zăpada şi cei 

şapte pitici’’, ,,Cenuşăreasa’’, ,,Punguţa cu doi bani’’ . 

Sarcina didactică: Să identifice povestea după o serie de imagini prezentate,să povestească fragmentul 

ilustrat printr-o imagine ,să recunoască şi să caracterizeze personajele din poveşti. 

Regulile jocului:-,,Cartea cu poveşti’’se plimbă de la un copil la altul şi, la semnalul luminos dat de 

conducătorul jocului, se opreşte la un copil care o deschide şi trebuie să recunoască povestea din care 

face parte imaginea şi să reproducă fragmentul corespunzător din poveste; 

                          -Vecinul din dreapta copilului, care a răspuns anterior, întreabă care sunt personajele 

din poveste şi numeşte un coleg pentru a răspunde; 

                          -Răspunsurile corecte se aplaudă şi sunt răsplătite cu stimulente reprezentând 

personaje din poveste; 

                          -Răspunsurile incomplete sau greşite sunt refăcute de un copil numit de conducătorul 

jocului . 

Elemente de joc: aplauze, stimulente, semnale luminoase, elemente de recuzită specifice, un personaj 

surpriză care face introducerea în joc. 

Material didactic: ,,Cartea cu poveşti’’care cuprinde imagini din poveştile care constituie conţinutul 

jocului . 

Variante:*Într-o ,,cutie fermecată’’sunt siluete ale unor personaje din poveşti;copiii extrag o siluetă, 

recunosc personajul şi povestea, reproduc câteva din replicile acestuia şi-l caracterizează. 

                *Se audiază un fragment din poveste, se identifică povestea şi copiii dramatizează o scenă 

reprezentativă . 

JOC : ,,BUCHEŢELELE’’ 

Momentul organizării: Comunicare în limba română (CLR) 

OBIECTIV OPERAŢIONAL: să compună cuvinte din litere date . 

MATERIAL: jetoane cu litere 

REGULILE JOCULUI : 

- să identifice sunetele cuvântului rostit de către doamna învăţătoare; 

      -     să formeze cuvântul stabilit; 

      -     să coopereze pentru a rezolva cerinţa dată . 
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DESFĂŞURARE: Copiii sunt aşezaţi în cerc. Au prinse în piept jetoane cu literele învăţate. 

Învăţătoarea rosteşte un cuvânt format din trei (cinci) litere. Copiii, care au jetoanele (literele) din care 

e format cuvântul, se prind de mână în interiorul cercului . 

Exemplu : BEC, AUR, NUMAI etc. 

VARIANTĂ: Copiii sunt aşezaţi în cerc .Au prinse în piept jetoane cu litere învăţate care se 

repetă.Învăţătoarea anunţă un număr  ,,3’’. Participanţii la joc respectă comanda învăţătoarei, se prind 

de mâini , ca să formeze un cuvânt format din trei sunete(litere). 

EXEMPLU: ARC, VAR, AUR, CAR, SAR, CAP, LOC, URC, CUI, NAI .  

Structuri ritmate  pentru antrenarea copiilor în timpul jocului (variante):                                                                                                                                        

* Unu, trei, cinci,                          * Deschideţi urechea bine ! 

  Atenţie, pitici!                             Literele,împreună, 

  Literele învăţaţi,                            Toate vor să vă spună, 

  Câte 3 să le grupaţi,                            Cu atenţie să le grupaţi, 

  Bucheţele să formaţi!                De vreţi cuvântul.... să-l formaţi! 

*  Pic, poc,                                           *  Pic,poc, 

    V-aţi prins în joc!                                   V-aţi prins în joc! 

    Litere grupaţi,                                   Din litere, luaţi aminte , 

    Cuvântul.....să-l formaţi!                       Puteţi scrie multe cuvinte! 

                                                           Într-un bucheţel v-aţi adunat, 

                                                           Cuvântul........l-aţi format! 

JOC DIDACTIC ,, POC!’’ 

Scopul: Formarea deprinderii de a număra corect,recunoaşterea ordinii numerelor, îmbunătăţirea 

atenţiei voluntare şi a vitezei de reacţie. 

Sarcina didactică: Verificarea cunoştinţelor privind numerele în concentrul 0-20. 

Regulile jocului: 

 - În timpul desfăşurării, este interzis să se spună ,,poc’’,dacă cuvântul nu este utilizat în joc. 

 - După ce elevii sunt aşezaţi în linie, primul va începe numărătoarea spunând 1,al doilea 2,al treilea 3 

ş.a.m.d.;având în vedere că numărul 5 nu trebuie rostit va spune ,,poc!’’ în loc de 5; se continuă 

6,7,8,9, apoi ,,poc!’’ pentru 10, 15,20 . 

  - După ce ultimul elev şi-a spus numărul se reia numărătoarea de către primul, al doilea elev etc.    

  - Cei care nu sunt atenţi şi vor greşi vor fi eliminaţi din joc, iar cei care rămân până la sfârşitul jocului 

vor fi declaraţi câştigători .
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Silvia Bâtcă 

Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea 

 

Disciplina: Informatică 

Clasa: a VIII-a A 

Unitatea de învăţare: Aplicaţii practice – crearea unei hărți de imagini (IMAGEMAP) 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă (combinată) 

Obiectiv fundamental (scopul lecţiei): Consolidarea deprinderilor de a realiza hărți de imagini 

personalizate 

Obiective operaţionale:  

OP1: Să identifice marcajele de definire ale documentului HTML 

OP2: Să definească marcajele de individualizare ale documentelor HTML 

OP3: Să insereze și să formateze imagini într-un document HTML 

OP4: Să insereze elemente grafice de pe internet 

OP5: Să combine diverse marcaje HTML pentru formatarea a unui text (font, aliniere) 

OP6: Să insereze elemente de navigare 

OP7: Să utilizeze marcaje complexe pentru crearea unui document evoluat 

OP8: Să aplice practic cunoştinţele acumulate 

Metode şi procedee didactice: expunerea, conversaţie, studiu de caz, problematizarea, învăţarea 

prin descoperire, exerciţiul, explicaţia, exemplificarea 

Mijloace didactice:  

- Ionel Simion - Proiectarea paginilor WEB – Editura Teora, București, 2005, pag 57- 71 

- Teodor Gugoiu – HTML prin exemple – Editura Teora, București, 2005 

- http://unmuseum.mus.pa.us/wmap.htm 

- http://www.mapsofworld.com/world-seven-wonders.htm 

Momentele lecţiei: 

 

I. Moment organizatoric (2 minute) 

Se face prezenţa şi se verifică existenţa celor necesare începerii orei. Se împart fişe de lucru. 

II. Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă şi reactualizarea celor necesare temei noi 

(15 minute) 

a) Verificarea cunoştinţelor din lecţiile precedente 

Obiective didactice: OP1, OP2, OP6 

http://unmuseum.mus.pa.us/wmap.htm
http://www.mapsofworld.com/world-seven-wonders.htm
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Timp: 10 minute 

Tip de interacţiune cu elevul:  

 metode de comunicare orală : conversaţie 

 metode de acţiune: exerciţiul, învăţarea prin descoperire; 

Descriere:  

Activitatea profesorului: 

Prin intermediul întrebărilor se actualizeză noţiunile necesare pentru a realiza o prezentare: 

1. Ce este limbajul HTML? 

2. Care sunt marcajele obligatorii într-un document HTML? 

3. Ce este o hiperlegătura? 

4. Care este marcajul corect pentru realizarea unei hiperlegături? 

a. < A HREF =”TINTA”> text </A>; 

5. Ce tipuri de imagini pot fi prelucrate de HTML în realizarea paginilor Web? 

Activitatea elevului: 

Elevii răspund la întrebări: 

1. un limbaj de marcare utilizat pe Web; 

2. <HTML>,<TITLE>,<HEAD>,<BODY>; 

3. o legătură pentru deplasarea la o locaţie dată; 

4. < A HREF =”TINTA”> text </A>; 

5. GIF, JPEG; 

 după care deschid calculatorul şi lansează în execuţie aplicaţiile Notepad și Paint, precum și 

directorul ce conține resursele site-ului propriu 

b) Reactualizarea cunoştinţelor necesare temei noi  

Obiective didactice: OP2, OP3, OP4, OP5 

Timp: 5 minute 

Tip de interacţiune cu elevul:  

 metode de comunicare orală : conversaţie 

 metode de acţiune: exerciţiul, învăţarea prin descoperire dirijată 

Descriere:  

Activitatea profesorului: 

 Se amintesc paşii ce trebuie urmaţi pentru crearea unei pagini web şi care sunt regulile de bază 

pentru a realiza o pagină web profesională 

Activitatea elevului: 

Elevii  îşi spun punctul de vedere şi răspund la întrebări 
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III. Comunicarea cunoştinţelor (25 minute) 

Obiective didactice: OP1: OP8 

Timp: 5 minute 

Tip de interacţiune cu elevul:  

 metode de comunicare orală : expunere, conversaţie 

 metode de acţiune: exerciţiul, învăţarea prin descoperire; 

 procedee de instruire: explicaţia în etapa de comunicare; exemplificarea; învăţarea prin 

descoperire dirijată, inductivă, experimentală 

Se anunţă titlul lecţiei: Aplicaţii practice – crearea unei hărți de imagini 

Se enunţă cerinţa pentru activitatea practică din cadrul orei: 

Realizaţi o pagină web care să conțină o imagine tip hartă, ce va conține la rândul ei zone active 

care vor fi hiperlegături către pagini ale site-ului nostru propriu sau către diverse adrese web, 

după caz.  

Indicaţii: 

1. Paginile vor conţine elemente de text, imagini, hyperlink-uri, tabele. 

2.  Pentru titluri se va folosi o formatare specială, diferită de cea a textului normal. 

3.  Fiecare pagină va conţine butoane de acţiune personale (meniuri) pentru a facilita deplasările 

între pagini, fără a folosi pentru aceasta butoanele specifice motorului de căutare 

4.  Proiectul va conţine eventual și background sonor. 

Activitatea profesorului: 

• se urmărește efectuarea sarcinilor de lucru şi corectitudinea rezolvării acestora; 

• se observă capacitatea elevilor de a realiza sarcinile trasate şi ajută acolo unde este cazul;  

• se studiază conduita elevilor la lecţie.  

Activitatea elevului: 

 În urma explicaţiilor profesorului elevii execută pagina web conform cerinţelor date în fişă 

IV. Fixarea noilor cunoştinţe şi realizarea feedback-ului (5 minute) 

Obiective didactice: OP1, OP2, OP3, OP4 

Tip de interacţiune cu elevul:  

 proceedee de instruire: conversaţia de consolidare, exerciţiul, 

Descriere:  

Activitatea profesorului 

Se vor face aprecieri individuale si colective asupra activităţii desfăşurate. Se trag concluzii 

privind însuşirea de către elevi a modului de implementare si utilizare a hărților de imagini. Se 

remarcă utilitatea acestora. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1766 
 

Activitatea elevului: 

Elevul trebuie să fie capabil să tragă câteva concluzii corecte care sunt legate de executarea 

paginii web 

V. Tema pentru acasă (3 minute) 

Să se realizeze pagina principală – indexul proiectului  - ”Primul meu site” respectând pașii pentru 

crearea a unei hărți de imagini 

FIȘĂ DE LUCRU 

Realizaţi o pagină web care să conțină o imagine tip hartă, ce va conține la rândul ei zone 

active care vor fi hiperlegături către pagini ale site-ului nostru propriu sau către diverse adrese 

web, după caz.  

Indicaţii: 

1. Paginile vor conţine elemente de text, imagini, hyperlink-uri, tabele. 

2.  Pentru titluri se va folosi o formatare specială, diferită de cea a textului normal. 

3.  Fiecare pagină va conţine butoane de acţiune personale (meniuri) pentru a facilita deplasările 

între pagini, fără a folosi pentru aceasta butoanele specifice motorului de căutare 

4.  Proiectul va conţine eventual și background sonor. 

Exemplu cod sursă pagină: 

<html> 

<head><title>Pagina principala</title> 

</head> 

<body> 

<br><p align=center> 

<font face="Wide Latin" size=5 color=darkblue> 

CELE SAPTE MINUNI ALE LUMII MODERNE</font></p> 

<br> 

<br> 

<center> 

<img src="seven-wonders.jpg" width=800 height=600 usemap="#harta"> 

<map name="harta"> 

<area shape=rect href="http://www.mapsofworld.com/travel-destinations/statue-of-christ-the-

redeemer.html" coords=338,432,400,490 title="Statuia lui Isus"> 

</map> 

</body> 

</html> 
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Exemple  link-uri utile: 

1. Marele Zid Chinezesc, China - http://www.youtube.com/watch?v=T0tDGXzxHms 

2. Oraşul Petra din Iordania. Ansamblu arhitectural tăiat direct în stâncă (detaliu) - 

http://www.youtube.com/watch?v=PyywY7rfaiY 

3. Statuia lui Christos Mântuitorul de pe muntele Corcovado, Rio de Janeiro, Brazilia - 

http://www.youtube.com/watch?v=BVUeV_fr8Fo 

4. Machu Picchu, vechiu oraş incas din Munţii Anzi, Peru - 

http://www.youtube.com/watch?v=6jJW7aSNCzU 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Zid_Chinezesc
http://www.youtube.com/watch?v=T0tDGXzxHms
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petra
http://www.youtube.com/watch?v=PyywY7rfaiY
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://www.youtube.com/watch?v=BVUeV_fr8Fo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://www.youtube.com/watch?v=6jJW7aSNCzU
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Silvia Bâtcă 

Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea 

 

Disciplina: Informatică 

Clasa: a XI-a  

Unitatea de învăţare: Arbori binari – aplicaţii 

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor - exerciţii 

Obiectiv fundamental (scopul lecţiei): Urmărirea etapelor de realizare a unei aplicaţii şi realizarea 

lor utilizând algoritmi specifici. 

Obiective operaţionale:  

OP1: identifice şi să construiască în mod corect parcurgerea arborilor binari  

OP2: Să ştie să compare diferite tipuri de arbori binari. 

OP3: Să construiască în mod corect forma poloneză a expresiilor aritmetice, prin parcurgerea în 

preordine sau postordine a arborelui binar complet asociat expresiilor respective. 

OP4: Să analizeze corect fiecare problemă şi să-şi dezvolte o gândire algoritmică, logică, 

flexibilă, creatoare; 

OP5: Să-şi dezvolte atenţia concentrată şi spiritul de observaţie. 

Metode şi procedee didactice: expunerea, conversaţie, studiu de caz, problematizarea, învăţarea 

prin descoperire, exerciţiul, explicaţia, exemplificarea 

Mijloace didactice:  

- G. D. Mateescu, P. F. Moraru,  - Informatica pentru liceu şi bacalaureat – materia de clasa 

a XI-a – Editura Donaris, Sibiu, 2006, pag 190- 204 

- V. Huțanu, T. sorin,  - Manual de informatică Intensiv – clasa a XI-a – Editura L&SSoft, 

București, 2006, pag 287- 297 

- C. Mincă, V. Manz  - Caiet de laborator pentru clasa XI, Editura L&SSoft, București, 2006, 

pag 93 – 101 

- M. Stan, și colectiv  - Algoritmi – Culegere de probleme – clasa a XI-a –, Editura L&SSoft, 

București, 2004, pag 254 – 263 

- aplicaţia AEL – lecţia Arbori 

Momentele lecţiei: 

VI. Moment organizatoric (2 minute) 

Se face prezenţa şi se verifică existenţa celor necesare începerii orei. Se împart fişele de lucru. 

VII. Efectuarea de exerciţii, aplicaţii  
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Obiective didactice: OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 

Timp: 40 minute 

Tip de interacţiune cu elevul:  

 metode de comunicare orală : expunere, conversaţie, problematizare, studiu de caz; 

 metode de acţiune: exerciţiul, învăţarea prin descoperire; 

 proceedee de instruire: explicaţia în etapa de comunicare; exemplificarea; învăţarea prin 

descoperire dirijată, inductivă, experimentală 

Descriere:  

Activitatea profesorului şi a elevului: 

 Se anunţă titlul lecţiei: Parcurgerea arborilor binari – aplicaţii 

Aplicaţie 1: 

Obiective didactice: OP2, OP4, OP5 

Timp: 20 minute 

Enunţul problemei: 

1.Pentru arborii din figurile următoare reprezentaţi parcurgerile în inordine, postordine şi preordine 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 
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Preordine……………………………………………………………… 

 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 

 

Inordine……………………………………………………………… 

Postordine…………………………………………………………. 

Preordine……………………………………………………………… 

Rezolvare: 

Parcurgerea în preordine (vsd) - 0 , 1 , 3 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 

1) se vizitează rădăcina 

2) se traversează subarborele stâng 

3) se traversează subarborele drept 

Exemplu: 

0, SAS – 1, 3 - ,  SAD – 2, 4, 5, 6, 7 

0, 1,  - , 3, 2, SAD - 5, 6, 7 
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0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7 

Parcurgerea în inordine (svd) -  1 , 3 , 0 , 4 , 2 , 6 , 5 , 7 

1) se traversează subarborele stâng 

2) se vizitează rădăcina 

3) se traversează subarborele drept 

Exemplu: 

SAS – 1, 3 - , 0, SAD – 2, 4, 5, 6, 7 

- ,1, 3, 0, 4, 2, SAD - 5, 6, 7 

1, 3, 0, 4, 2, 6, 5, 7 

Parcurgerea în postordine (sdv) - 3 , 1 , 4 , 6 , 7 , 5 , 2 , 0 

1) se traversează subarborele stâng 

2) se traversează subarborele drept 

3) se vizitează rădăcina 

Exemplu: 

SAS – 1, 3 -, SAD – 2, 4, 5, 6, 7, 0 

-, 3, 1, 4, SAD - 5, 6, 7 - , 2, 0 

3, 1, 4, 6, 7, 5, 2, 0 

 

Elevul Prin intermediul animaţiei elevul va parcurge prin cele 3 metode exemple de arbori aflate 

pe Fișa de lucru. 

 

Aplicaţie 2: 

Obiective didactice: OP2, OP3, OP4, OP5 

Timp: 20 minute 

Enunţul problemei: 

1. Reprezentaţi arborii binari asociaţi expresiilor aritmetice alăturate şi precizaţi forma 

poloneză prefixată şi postfixată a expresiei: 
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2. Deduceţi scrierea în forma obişnuită (notaţia infixată) a următoarelor expresii aritmetice, 

date în forma poloneză prefixată, ştiind că toate constantele care apar sunt formate dintr-o 

singură literă sau cifră şi desenaţi arborele sintactic: 

 

 

 

Rezolvare: 

Expresiile aritmetice pot fi reprezentate utilizând arbori binari, respectând următoarele reguli: 

• fiecare operație corespunde unui nod neterminal, având ca informație utilă operația respectivă; 

• fiecare nod terminal este etichetat cu o variabilă sau cu o constantă; 

• pentru fiecare nod neterminal, subarborele din stânga și cel din dreapta reprezintă, în această 

ordine, cei doi operanzi; 

• rădăcina corespunde ultimei operații executate la evaluarea expresiei. 

 

   Elevul trebuie să cunoască următoarele: 

 Modul de asociere a unui arbore binar complet unei expresii aritmetice E este următorul: 

• dacă E este formată dintr-un singur operand, atunci îi asociem un arbore binar format doar din 

nodul rădăcină, a cărui informație utilă va fi exact operandul respectiv; 
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• dacă E este de forma "E1 op E2", unde op este unul din operatorii admiși, iar E1 și E2 sunt 

expresii aritmetice, arborele binar complet asociat are în rădăcină operatorul op, ca subarbore 

stâng arborele binar asociat expresiei E1, iar ca subarbore drept arborele binar asociat expresiei 

E2; 

• dacă E = (E1), unde E1 este o expresie aritmetică, atunci arborele binar asociat lui E coincide cu 

arborele binar asociat lui E1. 

 

Aplicaţie 3: 

Obiective didactice: OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 

Timp: 20 minute 

Enunţul problemei: 

 

 

 

Activitatea profesorului: 

Profesorul urmărește: 

• efectuarea sarcinilor de lucru şi corectitudinea rezolvării acestora; 

• capacitatea elevilor de a realiza sarcinile trasate şi ajută acolo unde este cazul;  

• conduita elevilor la lecţie.  

Activitatea elevului: 

 În urma explicaţiilor profesorului elevii execută prezentarea PowerPoint conform cerinţelor date 

în fişă 

 

VIII. Concluzii şi realizarea feedback-ului (5 minute)  

Obiective didactice: OP4, OP5 

Tip de interacţiune cu elevul:  

 proceedee de instruire: conversaţia de consolidare 

Descriere:  

Activitatea profesorului: 

Pentru a verifica înţelegerea particularităţilor arborilor binari se pun câteva întrebări sugestive: 

1. Parcurgerea în postordine presupune: 

 a) parcurgerea subarborelui stâng, a vârfului, apoi a subarborelui drept  

b) parcurgerea vârfului, a subarborelui stâng după care a celui drept  

c) parcurgerea subarborelui stâng, a subarborelui drept după care a vârfului  

 

Realizaţi o prezentare Power Point care să conțină 3 slide-uri, după cum urmează: 

S1 – titlul prezentării „Arbori binari” 

 

S2 – Arborele binar                                                   

-reprezentare grafică (desen în Paint) 

-şirul parcurgerilor RSD, SRD, SDR - tabel 

-şirul nodurilor pe niveluri 

-nivelurile arborelui şi înălţimea acestuia 

 

 

S3. Forma poloneză 

-expresia aritmetică în forma obişnuită 

-arborele sintactic asociat expresiei 

-forma poloneză prefixată (RSD) 

-forma poloneză postfixată (SDR) 
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d) vizitarea rădăcinii, a nodurilor de pe nivelul 1, a nodurilor de pe nivelul doi etc.  

2. Care este tipul de parcurgere al unui arbore binar asociat unei expresii aritmetice pentru a obţine 

forma poloneză ?  

a) inordine  

b) preordine  

c) postordine  

d)  lăţime  

Activitatea elevului: 

Elevii ar trebui să răspundă corect astfel: 

1. parcurgerea subarborelui stâng, a subarborelui drept după care a vârfului  

2. postordine 

 

IV. Temă pentru acasă (3 minute) 

Elevii vor rezolva câteva exemple de expresii aritmetice și vor parcurge prin cele 3 metode câteva 

exemple de arbori aflate pe Fișa de lucru1. 
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PROIECT DE LECȚIE  

 

Ciocan Elisabeta 

Liceul Teologic Adventist, Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

Disciplina: Geografie 

Clasa: a VI-a 

Unitatea de învăţare: Antroposfera - omul şi activităţile umane 

Subiectul lecţiei: Populaţia Terrei: evoluţia numerică, răspândirea geografică, diversitatea umană, 

mobilitatea teritorială 

Timp alocat: 50 minute 

Tipul lecţiei: mixtă 

Principii didactice:   

➢ Principiul accesibilităţii cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor;  

➢ Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare;  

➢ Principiul participării active şi conştiente a elevului în activitatea 

de predare, învăţare, evaluare;  

➢ Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor.  

Competenţe generale:   

1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice; 

2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice;  

3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare;  

4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană.  

Competenţe specifice:  

1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici;   

2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice şi alte materiale vizuale în 

contexte/situaţii diferite;   

3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al 

elementelor din matematică şi ştiinţe;   

4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat.   

Competenţe derivate:    

a)  de cunoaștere: 

✓ Definirea termenilor geografici: natalitate, mortalitate, bilanț demografic natural, densitatea 

populaţiei, migrație, emigranți, imigranți;         

✓ Identificarea factorilor care au influențat evoluția numerică a populației Terrei utilizând 

informațiile oferite de suporturi cartografice, grafice, imagini;         

✓ Numirea a patru factori care au favorizat răspândirea geografică a populației Terrei folosind 

materialele vizuale;      

b)  de înțelegere: 

✓ Relatarea a două cauze ale fenomenului de migrație;     

✓ Exprimarea opiniei personale cu privire la numărul mare de emigranți din România;      

c)  de analiză: 

✓ Analizarea problemelor demografice cu care se confruntă continentele: cel mai populat 

continent, continentul cu cel mai mic număr de locuitori, densitatea mică a populției din unele 

continente, migrația etc.           

d)  de aplicare: 

✓ Calcularea bilanțului demografic natural și a densității populației;                                                  

Strategii didactice: explicativ-demonstrativă, euristică;  

Metode și procedee/ resurse procedurale: observaţia, explicaţia, demonstrația, conversaţia euristică, 

lucrul cu harta, lucrul cu manualul, comparaţia, jocul didactic;  
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Mijloace de învățământ/ resurse materiale: manualul, Harta politică a Lumii, atlasul geografic 

general, fișe de lucru, fișe de evaluare;     

Organizarea activităţii: individuală, frontală, pe grupe;   

Relații interdisciplinare: 

- Istorie;  

- Matematică;  

- TIC;  

Evaluarea:  

- continuă (pe parcursul lecţiei, pentru asigurarea permanentă a feedback-ului); 

- prin fişe de evaluare, la finalul lecţiei; 

Nivelul clasei/ condiții prealabile: bun (corespunde nivelului programei şcolare); 

Loc de desfăşurare: sala de clasă/ cabinetul de geografie;  

Bibliografie: 

● Fiscuțean, Cornelia, Mihaela, Fiscuțean, D., Mihai, C., Popa, Ionela, 2018, Geografie, manual pentru 

clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București;   

● Mândruț, O., 2021, Competențe în învățarea geografiei. Ghid metodologic, Editura Corint, București;  

● Mândruț, O., Dan, Steluța, 2014, Didactica geografiei. O abordare actuală, Editura Corint 

Educațional, București;    

*** Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017, Programa şcolară 

pentru disciplina GEOGRAFIE, Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2017;  

 

CONȚINUT INFORMATIV 

Populaţia Terrei 

 

a) Evoluţia numerică  

În prezent, pe Terra, sunt peste 7,8 miliarde de oameni. 

Primul miliard de locuitori a fost înregistrat în anul 1804 iar al șaptelea în anul 2012.  

De-a lungul timpului, această creștere numerică a populației a fost influențată de o serie de factori: 

- dezvoltarea medicinei (descoperirea antibioticelor, vaccinurilor, existența unităților sanitare dotate cu 

aparatură medicală, nivelul de pregătire al cadrelor medicale); 

- lipsa unor conflicte militare pe un teritoriu extins; 

- creșterea calității vieții și a duratei de viață; 

- natalitatea ridicată și mortalitatea scăzută. 

Natalitatea reprezintă numărul de născuți vii raportat la o mie de locuitori pe an. 

Mortalitatea indică numărul de decese la o mie de locuitori pe an, pe un anumit teritoriu.  

Diferența dintre natalitate și mortalitate reprezintă bilanțul demografic natural al populației și se 

calculează după formula: 

Bn = N – M 

Bn – bilanțul demografic natural 

N – natalitate  

M – mortalitate 

Exercițiu: 

"Într-un stat natalitatea este de 12‰ iar mortalitatea de 10 ‰. Cât este bilanțul demografic natural al 

populației?  

În statul respectiv sunt mai mulți sau mai puțini locuitori comparativ cu anul anterior?" 

Bn = N – M 

Bn = 12 – 10 = 2‰ 

Se înregistrează o creștere numerică a populației, având valori pozitive.  

 

b) Răspândirea geografică  
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Oamenii nu se găsesc în număr egal pe Terra. În unele locuri sunt mai mulți în altele mai puțini. 

Factorii care influențează răspândirea populației pe Terra sunt: 

- naturali: relieful (la munte densitatea populației este mai mică, la câmpie mai mare), clima (în regiunile 

cu temperaturi negative și în zonele cu temperaturi foarte mari locuiesc puțini oameni), 

vegetația (în deșerturi condițiile de viață sunt mai grele și oamenii nu s-au adaptat foarte ușor), 

solurile (în regiunile cu soluri fertile, favorabile practicării agriculturii, densitatea populației 

este mai mare), prezenţa apelor curgătoare şi subterane (oamenii au nevoie de apă potabilă), 

resursele subsolului, deschiderea la mări și oceane (favorizează practicarea pescuitului, 

transportului naval, turismului litoral, comerțului).  

- demografici: natalitatea, mortalitatea, migrațiile;  

- istorici: vechimea și continuitatea unor așezări;   

- politici: războaiele;  

- socio-economici: calitatea vieții,  locurile de muncă, dezvoltarea economică;  

culturali: tradițiile, religia; 

- urbanizarea: în regiunile urbane densitatea populației este mai mare decât în cele rurale.   

Această răspândire geografică a populației se numește densitate și se calculează după formula: 

D = P/S (loc./km²) 

Exercițiu: 

"Dacă într-un stat sunt 18 milioane locuitori și statul are o suprafață de 200 000 km², cât este 

densitatea medie a populației?"  

D = P/S  

D= 18 000 000/ 200 000 

D = 90 loc./km²  

 

c) Diversitatea umană  

Populației Terrei se deosebește după religie, limba vorbită și vârstă. 

 

d) Mobilitatea teritorială 

Oamenii se deplasează dintr-un stat în altul și dintr-un continent în altul fenomen denumit migrație.  

Cei care își părăsesc țara se numesc emigranți iar cei care vin într-un stat se numesc imigranți.  

Migrațiile sunt determinate de mai multe cauze: locuri de muncă, studii, sistem sanitar mai dezvoltat, 

războaie etc.  

 

DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

 

 

  
 D

o
za

re
 Momentele  

lecţiei 

Activitatea  de  predare - învăţare Situații de 

învățare 

C.

S.  

Activitatea  profesorului Activitatea elevilor 

1’ Organizarea 

activităţii.  

Salută elevii. 

Îi numește conform ordinei din 

catalog și notează absenții.   

Pregătesc manualele, 

caietele de geografie și 

atlasele geografice.  

Au fost anunțați că pot 

folosi telefonul mobil 

cu acces la internet.   
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10’ Reactualizarea 

cunoştinţelor 

din lecţia 

anterioară 

"Aplicații 

practice. 

Exerciții de 

apreciere a 

distanțelor și 

suprafețelor pe 

suporturi 

cartografice 

clasice și/sau 

digitale".  

Propune elevilor rezolvarea 

unor exerciții:  

 

1. Dorești să mergi în vizită la 

verișorul tău cu bicicleta. Cum 

calculezi distanța dintre orașul 

în care locuiești (Craiova) și 

orașul în care te deplasezi 

(Filiași) cu ajutorul unei hărți cu 

scara 1: 200 000 știind că, pe 

hartă, aceasta măsoară 18 cm? 

 

2.  Pentru a te verifica, folosește 

GPS-ul telefonului mobil.   

 

 

 

 

 

Rezolvă problema: 

 

1) Formula generală a 

scării este dată de 

proporția:  

d/D = 1/N în care: 

d - distanța de pe 

hartă; 

 

D – distanța 

corespunzătoare de pe 

teren; 

 

N – numitorul scării 

numerice. 

 

18/D = 1/200 000 

D = (18 x 200 000): 1 

= 3 600 000 cm  

= 36 km    

 

2)   36 km 

 

 

 

Să 

calculeze 

distanțele 

folosind 

suporturi 

cartogra-

fice 

clasice.  

 

 

 

 

 

 

 

Să 

calculeze 

distanțele 

folosind 

GPS-ul 

(Global 

Positioning 

System).  

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

2’ 

Captarea 

atenţiei. 

Trecerea la 

lecţia nouă.  

Solicită elevilor să folosească 

telefonul mobil dotat cu internet 

pentru a deschide link-ul 
https://www.worldometers.info  
 

 
 
 

 

Elevii folosesc 

telefonul mobil și 

urmăresc cifrele care 

indică numărul de 

locuitori de pe Terra în 

prezent.  

  

1’ Anunțarea 

temei.  

Scrie titlul lecţiei pe tablă 

„Populaţia Terrei: evoluţia 

numerică, răspândirea 

geografică, diversitatea umană, 

mobilitatea teritorială”.  

Expune oral competențele 

vizate pe parcursul lecţiei. 

 

 

 

Scriu titlul lecţiei în 

caiet.   

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://ro.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://www.worldometers.info/
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25‘ Dirijarea  

învăţării şi 

dobândirea de 

noi cunoştinţe.  

Explică elevilor că populația 

Terrei reprezintă numărul total 

de oameni care trăiesc pe 

Pământ într-un anumit moment.  

Atenționează elevii să 

observe graficul evoluției 

numerice a populației Terrei în 

perioada 1804-2024 din manual 

de la pagina 22. 

Solicită elevilor să identifice 

anii în care populația de pe 

Terra era de 1 md, 2 md, 3 md, 

4 md, 5 md, 6 md, 7 md, precum 

și anul în care se presupune că 

va fi de 8 md.   

Propune elevilor să 

precizeze două cauze ale 

creșterii numărului de locuitori 

pe glob după anul 1960. 

Completează informațiile și 

notează ideile esențiale pe tablă.  

 

Definește termenii 

natalitate, mortalitate, bilanț 

demografic natural. 

Notează pe tablă formula de 

calcul și o problemă propusă 

spre rezolvare, în echipe:  

"Într-un stat natalitatea este 

de 12‰ iar mortalitatea de 10 

‰. Cât este bilanțul demografic 

natural al populației?  

În statul respectiv sunt mai 

mulți sau mai puțini locuitori 

comparativ cu anul anterior?" 

 

Explică elevilor faptul că 

oamenii nu se găsesc în număr 

egal pe Terra. În unele locuri 

sunt mai mulți în altele mai 

puțini.   

Solicită elevilor să analizeze 

imaginile și textul din manual 

de la pagina 23 și să exemplifice 

factori care influențează 

răspândirea populației pe Terra.  

Notează pe tablă ideile 

esențiale.  

Ascultă cu atenție 

informațiile 

prezentate.  

 

 

 

Enumeră anii: 

1804 

1927 

1960 

1974 

1987 

1999 

2012 

2024 

 

Analizează textul din 

manual și imaginile de 

la cerința "Află" (pag. 

22) și răspund la 

întrebări.   

Sunt atenţi și notează 

în caiete.   

 

 

 

 

 

 

Rezolvă problema: 

Bn = N – M 

Bn = 12 – 10 = 2‰ 

 

Se înregistrează o 

creștere numerică a 

populației, având 

valori pozitive.  

 

 

Elevii sunt atenţi și 

notează în caiete.   

 

 

Citesc informațiile din 

manual, analizează 

imaginile și răspund la 

întrebările adresate de 

profesor.  

Să 

identifice 

factorii 

care au 

influențat 

evoluția 

numerică a 

populației 

Terrei 

utilizând 

informa-

țiile oferite 

de 

suporturi 

cartogra-

fice, 

grafice, 

imagini;         

 

Să 

definească 

termenii 

geografici: 

natalitate, 

mortali-

tate, bilanț 

demogra-

fic 

natural;   

       

Să 

calculeze 

bilanțul 

demogra-

fic natural 

al 

populației;              

 

Să 

numească 

patru 

factori 

care au 

favorizat 

răspândi-

rea 

geogra-

fică a 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 
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Această răspândire 

geografică a populației se 

numește densitate și se 

calculează după formula: 

D = P/S (loc./km²) 

Dacă într-un stat sunt 18 

milioane locuitori și statul are o 

suprafață de 200 000 km², cât 

este densitatea medie a 

populației?  

 Propune elevilor să 

analizeze diagrama circulară 

din manual de la pagina 23 și să 

identifice cel mai populat 

continent. 

Explică faptul că Antarctida 

nu este permanent locuită, 

neexistând așezări omenești 

permanente ci doar stațiuni de 

cercetare.  

 

Propune elevilor să 

analizeze graficele și imaginile 

din manual de la pagina 24 

pentru a identifica structura 

confesională a populației Terrei 

și structura pe grupe de vârstă. 

 

Explică elevilor că oamenii 

se deplasează dintr-un stat în 

altul și dintr-un continent în 

altul fenomen denumit 

migrație.  

Explică faptul că cei care își 

părăsesc țara se numesc 

emigranți iar cei care vin într-

un stat se numesc imigranți.  

Solocită elevilor să 

argumenteze plecarea 

populației dintr-un teritoriu, 

luând ca exemplu România.  

 

Completează schema de pe 

tablă cu definiția și cauzele 

migrației.   

 

 

Sunt atenţi și notează 

în caiete.   

 

 

 

 

Rezolvă problema: 

D = P/S  

D= 18000000/ 200000 

D = 90 loc./km² 

 

Răspund la întrebări și 

localizează pe Harta 

politică a lumii 

fenomenele geografice 

studiate.   

 

Elevii sunt atenţi și 

notează în caiete.   

 

 

 

 

Analizează graficele și 

imaginile din manual 

și răspund la 

întrebările adresate de 

profesor.  

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenţi și 

notează în caiete.   

 

 

 

populației 

Terrei 

folosind 

materia-

lele 

vizuale;      

 

 

Să 

calculeze 

densitatea 

populației;              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

definească 

termenii 

geografici: 

migrație, 

emigranți, 

imigranți;         

 

Să relateze 

două 

cauze ale 

fenome-

nului de 

migrație;     

 

Să 

exprime 

opinia 

personală 

cu privire 

la numărul 

mare de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

4.1 
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emigranți 

din 

România;      

 

 

 

5’ Fixarea 

cunoştinţelor/ 

feedback-ul  

 Propune elevilor jocul 

"Pescuitul": 

- profesorul numește un elev 

pentru a extrage dintr-un bol un 

bilețel sub formă de pește pe 

care este scrisă o întrebare;  

- elevul răspunde și numește un 

coleg pentru a extrage 

următorul bilețel; 

- numărul de bilețele este egal 

cu numărul elevilor din clasă. 

 

 

 

 

Răspund la întrebări.  

 

 

 

 

 

 

 

Să 

analizeze 

proble-

mele 

demogra-

fice cu 

care se 

confruntă 

continen-

tele: cel 

mai 

populat 

continent, 

continen-

tul cu cel 

mai mic 

număr de 

locuitori, 

densitatea 

mică a 

populției 

din unele 

continente, 

migrația 

etc.           

 

4.1 

5’ Evaluarea 

cunoştinţelor  

Împarte fiecărui elev câte o 

fişă de evaluare, menţionând 

cerinţele şi punctajul acordat. 

Notează elevii în funcţie de 

răspunsurile primite.   

Rezolvă fişa de 

evaluare.  

Ascultă argumentele 

profesorului cu privire 

la nota acordată.  

  

1’ Tema pentru 

acasă  

Învățarea lecției utilizând 

manualul și alte surse auxiliare. 
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ANEXA 1 

 

Clasa ............................................................                                                    Data ......................... 

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

 

 

Fișă de evaluare 

 

1. Analizați tabelul alăturat și calculați câți ani au trecut de la primul miliard de locuitori până la al 

doilea. 

Dar de la al șaselea până la al șaptelea?                                                                           20 puncte 

 
Anul Miliarde locuitori 

pe Terra 

1804 1 

1927 2 

1960 3 

1974 4 

1987 5 

1999 6 

2012 7 

2024 8 

 

2. Scrieți doi factori care determină în prezent creșterea numerică a populației pe Pământ. 

20 puncte 

 

3. Dacă într-un oraș natalitatea este de 10‰ iar mortalitatea de 9‰, cât este bilanțul demografic 

natural al populației?                                                                                                                5 puncte 

 

4. Scrieți o cauză care determină:                                                                                      20 puncte 

- densitatea mică a populației în Groenlanda;  

- densitatea mare a populației în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.  

 

5. Precizați cel puțin două religii ale populației Terrei.                                                   20 puncte 

 

6. Menționați o cauză a emigrării oamenilor din România și un stat în care devin imigranți. 

5 puncte 
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                                                                                   Sursa: www.google.ro                                      Oficiu 10 puncte 

              ANEXA 2 

BAREM DE EVALUARE 

 

1. Se acordă 10 p pentru fiecare răspuns corect, total 20 puncte:      

(2 x 10p = 20 p) 

Răspunsuri: 

1927 – 1804 = 123 ani    

2012 – 1999 =   13 ani   

 

2. Se acordă 10 p pentru fiecare răspuns corect, total 20 puncte:      

(2 x 10p = 20 p) 

Variante de răspuns: 

- dezvoltarea medicinei (descoperirea antibioticelor, vaccinurilor, existența unităților sanitare dotate 

cu aparatură medicală, nivelul de pregătire al cadrelor medicale); 

- lipsa unor conflicte militare pe un teritoriu extins; 

- natalitatea ridicată. 

Notă: Se acceptă oricare altă formă de răspuns dacă are valoare de adevăr.  

 

3.  Se acordă 5 p pentru un răspuns corect, total 5 puncte:      

(1 x 5p = 5 p) 

 

Răspuns: 

10 – 9 = 1‰ 

 

4. Se acordă 10 p pentru fiecare răspuns corect, total 20 puncte:      

(2 x 10p = 20 p) 

Variante de răspuns: 

O cauză care determină:  

- densitatea mică a populației în Groenlanda: suprafața mare a teritoriului comparativ cu numărul de 

locuitori, prezența calotei glaciare, clima polară și subpolară, numărul mic de așezări, predominant 

rurale etc.;  

- densitatea mare a populației în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: numărul mare de 

locuitori, imigranții, dezvoltarea economică, relieful și clima favorabile, urbanizarea accentuată;  

Notă: Se acceptă oricare altă formă de răspuns dacă are valoare de adevăr.  

 

http://www.google.ro/


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1784 
 

5. Se acordă 10 p pentru fiecare răspuns corect, total 20 puncte:      

(2 x 10p = 20 p) 

Variante de răspuns: 

- creștini,  musulmani, buduști, hinduși etc.  

Notă: Se acceptă oricare altă formă de răspuns dacă are valoare de adevăr.  

 

6. Se acordă 2,5 p pentru un răspuns corect, total 5 puncte:      

(2 x 2,5p = 5 p) 

Variante de răspuns: 

- lipsa locurilor de muncă în România, pentru studii, pentru un sistem sanitar mai dezvoltat, pentru 

salarii mai mari etc.  

- Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania etc. 

Notă: Se acceptă oricare altă formă de răspuns dacă are valoare de adevăr. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu.  
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METODE MODERNE DE PREDARE - INVĂȚARE - EVALUARE 

Prof. Anton Adriana 

Colegiul Economic Buzău 

PROIECT DIDACTIC 

Unitatea: Colegiul Economic Buzău 

Clasa: a IX-a  

Disciplina:  Economia întreprinderii 

Subiectul: Spațiile existente la nivelul unității comerciale 

Tipul de lectie: Lectie  mixtă 

Scopul: Sistematizarea cunostintelor si comunicarea de noi cunostinte 

Nr.ore:1 ora 

Profesor: ANTON ADRIANA 

STRATEGII DIDACTICE 

1.Inductiv demonstrative:-bazate pe metode de comunicare; 

                                         -expozitive; descrierea,explicatia 

                                         -instruire prin mijloace vizuale. 

2.de explorare:-bazate pe metode ca:-studiul de caz 

                                                           -demonstratia 

MIJLOACE DE INVĂȚARE 

1. Manualul 

2. .Scheme 

3. Fișe de lucru 

 METODE DE EVALUARE  

Evaluarea frontală: intrebări orale 

FORME DE ORGANIZARE A ELEVILOR: 

1 frontală, individuală 

2. pe grupe 

BIBLIOGRAFIE 

Tehnici comerciale,  Conf. univ. dr. Mihaela Constandache 

https://fliphtml5.com/ufkn/szls/basic 

 

 

https://fliphtml5.com/ufkn/szls/basic
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SCENARIUL LECȚIEI 

 

Timp  

 

Evenimentele  

instruirii 

 

Strategia 

de predare 

 

 

Strategia de învăţare 

Stiluri 

de 

învăţare 

 

 

Resurse  
V A P 

2 min. Organizarea 

clasei 

 

- pregătirea 

colectivului 

de elevi ; 

- autocontrol, observare ☺ ☺ ☺ - catalogul, organizarea 

clasei, preg 

materialelor  

didactice 

3 min Precizarea 

temei, si a 

rezultatelor 

invățării  

Expunere 

orală 

Se precizează tema şi 

rezultatele invățării 

☺ ☺ ☺ Preg materialelor  

didactice 

15 

min. 

Reactualizare

a cunoştinţelor 

- expunere 

orală 

- răspund la întrebările 

profesorului, adresate pentru 

identificarea cunoştinţelor 

anterioare; 

☺ ☺ ☺ Schema de recapitulare 

    15 

min. 

Comunicarea 

de noi 

cunoştinţe 

- suport de 

curs 

Aceasta va fi o situatie de 

invatare in care elevilor li se 

vor comunica noile 

cunostinte pe baza 

cunostintelor acumulate,. 

Astfel, prin intrebari adresate 

acestora, se vor comunica noi 

cunostinte 

☺ 

 

 

☺ 

☺ 

 

 

 

☺ 

 

 

- suport de curs 

- creta 

- tabla 

 

10 

min. 

Consolidarea 

şi exersarea 

practică  

- fişă de 

lucru; 

- expunere 

orală 

- sunt rezolvate cerinţele din 

fişa de lucru, pe grupe,  

fiecărei grupe revenindu-i 

câte  o fisa de lucru 

☺ 

 

 

☺ 

 

 

☺ 

 

 

- fişa de lucru 
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- încurajează elevii să discute 

în cadrul grupului despre 

modul de completare a fiselor 

de lucru; 

- se completează fişele de 

lucru, rezultatele sunt 

prezentate în plen, şi se 

analizează rezultatele 

obţinute; 

 

☺ ☺ 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

☺ 

5 

min. 

Feed-back si 

tema pentru 

acasa 

 - se asigură feed-back-ul 

privind activităţile 

desfăşurate 

Se fac aprecieri 

asupra modului cum elevii au 

asimilat noile cunostiinte. 

- Tema pentru acasă 

presupune ca elevii sa revadă 

cunoştinţele asimilate 

☺ ☺ ☺  

 

V – vizuala 

A – auditiva 

P – practica  
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Fişa de lucru  – echipa 1 

Priviţi imaginea de mai jos şi răspundeţi la următoarele întrebări completând tabelul dat: 

 
 

1. Ce produse sunt comercializate in spatiul de vânzare? 

2. Caracterizati spatiul comercial. Vorbiti despre ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, 

diversitate sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a 

raioanelor. 

3.  Evaluati caracteristicile prezentate (ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, diversitate 

sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a raioanelor). 

Acordati  note de la 1 la 5. Comparati rezultatele cu celelalte echipe. 
Caracteristici  Punctaj accordat 
Ambianța   
Fluxurile de circulaţie a clienţilor  
Diversitate sortimentala   
Prezentarea mărfurilor,  
Mobilierul comercial  
Modul de implantare a raioanelor  
Total  

 

Scala 
Nesatisfăcător Satisfăcător Bun Foarte bun Excelent 
1 2 3 4 5 
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Fişa de lucru  – echipa 2 

Priviţi imaginea de mai jos şi răspundeţi la următoarele întrebări completând tabelul dat: 

 

 

1. Ce produse sunt comercializate in spatiul de vânzare? 

2. Caracterizati spatiul comercial. Vorbiti despre ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, 

diversitate sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a 

raioanelor. 

3.  Evaluați caracteristicile prezentate (ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, diversitate 

sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a raioanelor). 

Acordati  note de la 1 la 5. Comparati rezultatele cu celelalte echipe. 
Caracteristici  Punctaj accordat 
Ambianța   
Fluxurile de circulaţie a clienţilor  
Diversitate sortimentala   
Prezentarea mărfurilor  
Mobilierul comercial  
Modul de implantare a raioanelor  
Total  

 

Scala 
Nesatisfăcător Satisfăcător Bun Foarte bun Excelent 
1 2 3 4 5 
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Fişa de lucru  – echipa 3 

Priviţi imaginea de mai jos şi răspundeţi la următoarele întrebări completând tabelul dat: 

 

 

1. Ce produse sunt comercializate in spatiul de vânzare? 

2. Caracterizati spatiul comercial. Vorbiti despre ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, 

diversitate sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a 

raioanelor. 

3.  Evaluati caracteristicile prezentate (ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, diversitate 

sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a raioanelor). 

Acordati  note de la 1 la 5. Comparati rezultatele cu celelalte echipe. 
Caracteristici  Punctaj accordat 
Ambianța   
Fluxurile de circulaţie a clienţilor  
Diversitate sortimentala   
Prezentarea mărfurilor,  
Mobilierul comercial  
Modul de implantare a raioanelor  
Total  

 

Scala 
Nesatisfăcător Satisfăcător Bun Foarte bun Excelent 
1 2 3 4 5 
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Fişa de lucru  – echipa 4 

Priviţi imaginea de mai jos şi răspundeţi la următoarele întrebări completând tabelul dat: 

 

 

1. Ce produse sunt comercializate in spatiul de vânzare? 

2. Caracterizati spatiul comercial. Vorbiti despre ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, 

diversitate sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a 

raioanelor. 

3.  Evaluati caracteristicile prezentate (ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, diversitate 

sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a raioanelor). 

Acordati  note de la 1 la 5. Comparati rezultatele cu celelalte echipe. 
Caracteristici  Punctaj accordat 
Ambianța   
Fluxurile de circulaţie a clienţilor  
Diversitate sortimentala   
Prezentarea mărfurilor,  
Mobilierul comercial  
Modul de implantare a raioanelor  
Total  

 

Scala 
Nesatisfăcător Satisfăcător Bun Foarte bun Excelent 
1 2 3 4 5 
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Fişa de lucru  – echipa 5 

Priviţi imaginea de mai jos şi răspundeţi la următoarele întrebări completând tabelul dat: 

 

 

1. Ce produse sunt comercializate in spatiul de vânzare? 

2. Caracterizati spatiul comercial. Vorbiți despre ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, 

diversitate sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a 

raioanelor. 

3.  Evaluati caracteristicile prezentate (ambianță, fluxurile de circulaţie a clienţilor, diversitate 

sortimentala, prezentarea mărfurilor, mobilierul comercial, modul de implantare a raioanelor). 

Acordati  note de la 1 la 5. Comparati rezultatele cu celelalte echipe. 
Caracteristici  Punctaj accordat 
Ambianța   
Fluxurile de circulaţie a clienţilor  
Diversitate sortimentala   
Prezentarea mărfurilor,  
Mobilierul comercial  
Modul de implantare a raioanelor  
Total  

 

Scala 
Nesatisfăcător Satisfăcător Bun Foarte bun Excelent 
1 2 3 4 5 
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Competenţe cheie în lecţia de istorie clasa a IV-a 

Prof. înv. primar, Mănăilă Viorica 

Şcoala Gimnazială “Şt. O. Iosif”, Tecuci 

 

Disciplina : Istorie 

Clasa  a IV-a 

Tema: Ţara Românescă în vremea lui Mircea cel Bătrân 

Competenţe cheie atinse: 

• a învăţa să înveţi 

• comunicare în limba maternă 

• competenţa digitală 

• competente sociale şi civice 

• sensibilizare şi exprimare culturală 

Pentru a atinge aceaste competențe cheie, la nivelul clasei a IV-a, am pornit de la  competența 

generală : 

 3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice:  

 3.1   Recunoaşterea unor termini istorici în cadrul unor surse accesibile 

 3.2 Exprimarea propriilor idei referitoare la valoarea/importanţa unor evenimente semnificative 

din istoria naţională 

Competenţa: A învăţa  să înveţi 

 Elevilor li se cere să-şi amintească titlurile lecturilor recomandate  pentru a fi citite (“Legende 

istorice “, D. Bolintineanu; “Povestiri istorice”, D. Almaş, “Scrisoarea III”, M. Eminescu). Ce figure de 

domnitori sunt evocate? 

 Gândiţi şi lucraţi pe grupe: elevii vor întocmi o listă cu tot ceea ce ştiu despre Mircea cel Bătrân 

şi vor completa tabelul 

 

v  (ce ştiu) + (ce am învăţat) ? ( ce aş dori să mi se 

clarifice) 

   

    Fiecare elev primeşte textul support pe care va efectua lectura cu sarcina dată. Explic sarcina de lucru: 

în timp ce citesc textul vor nota în dreptul unor cuvinte unul dintre simboluri: 

 V –dacă ştiau acest lucru 
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 + - dacă este o noţiune nouă 

 ? – dacă nu înţeleg ceva sau ar dori să  afle mai multe 

Completează în tabele. 

Competenţa: Comunicare în limba maternă 

Le cer elevilor să răpundă la următoarele probleme: 

-Gândiţi şi reflectaţi asupra a ceea ce aţi citit! 

-Comparaţi cu lista de cunoştinţe de la început 

-La câte din întrebările voastre aţi găsit răspunsul?  

La care din întrebări nu aţi descoperit răspunsul?  

De unde l-am putea afla? 

Competenţa digitală 

Evaluarea- elevii au conturi pe platforma ASQ , vor intra şi vor  rezolva un test despre Mircea cel Bătrân. 

- Word Wall – Ruleta personalităţilor istorice 

Competenţa- sensibilizare şi exprimare culturală 

În finalul lectiei dramatizare un fragment din “Scrisoarea III”, M. Eminescu  
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Activități și jocuri de cunoaștere și dezvoltare personală 

Profesor Panaite Ciprian  

Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești, Bacău 

 

Privește înăuntrul tău: acolo vei  găsi izvorul binelui, izvor nesecat: dar sapă necontenit 

Marcus Aurelius 

Disciplina: Consiliere şi orientare 

Modulul: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

Tema: Eu în oglindă 

Scopul lecţiei: Se urmăreşte ca elevul să-şi dezvolte corect capacitatea de autocunoaștere și apreciere a 

celor din jur. 

          Competențe generale                                         

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat 

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare 

          Competențe specifice                                         

1.1. Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva autoeficacității 

1.2. Autoevaluarea stilului de viață sănătos în raport cu mediul de viaţă 

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup 

Modele de activități pentru această temă 

  Activitatea 1. 

Profesorul poartă o discuţie cu elevii despre ce este autocunoaşterea şi despre importanţa acesteia. 

În mediul online se va accesa link-ul - https://wordwall.net/resource/20367360 pentru jocul: „Cine 

sunt eu?”  

Activitatea nr. 2:  

Chestionar – Cine sunt eu? 

1. Lucrurile cu care mă mandresc………………………………….. 

https://wordwall.net/resource/20367360


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1796 
 

2. Problema mea cea mai mare…………………………………….. 

3. Ma simt cel mai bine…………………………………………….. 

4. Sunt mândru pentru că ………………………………………….. 

5. Îmi place………………………………………………………… 

6. Urăsc…………………………………………………………….. 

7. Eu nu pot suporta ……………………………………………….. 

8. Prefer……………………………………………………………. 

9. Mi-e frică ……………………………………………………….. 

10. Îmi pare rău …………………………………………………….... 

11. Vreau să devin…………………………………………………… 

12. Visul meu cel mai mare este să ………………………………….. 

13. Eu știu să ………………………………………………………… 

14. Aș vrea să fiu……………………………………………………... 

15. Eu sunt o persoană specială pentru că……………………………. 

16. Mă bucur………………………………………………………….. 

17. Am învățat că……………………………………………………... 

18. Cred că…………………………………………………………….. 

19. Am învățat ușor să ………………………………………………... 

20. As vrea ca ceilalti să știe despre mine că………………………….. 

 

Activitatea 3.     

Joc de autocunoaştere şi de recunoaştere a colegilor ,,Ceapa” 

Vei primi câte o fișă din fiecare culoare prezentată mai jos. Completetează-le cu răspunsuri la 

întrebări. 

Roșu 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 
 

1797 
 

1. Ce muzică îţi place să asculţi? 

2. Ce faci în timpul liber? 

Verde 

1. Ce apreciezi la alţi oameni? 

2. Ce ai dori să spună ceilaţi despre tine? 

Galben 

      1. Ce îţi place cel mai mult la tine? 

      2. Ce ai vrea sa schimbi la tine? 

Albastru 

      1. Care este deviza ta în viaţă? 

      2. Care lucrul cel mai important pe care l-ai învaţat de la părinţii tăi? 

Se vor mototoli foile colorate, formând o ceapă, începând cu cele albastre şi terminând cu cele roşii. 

Toate cepele se vor amesteca. Formați două echipe. Fiecare membru va alege câte o ceapă și va încerca 

să identifice colegul/colega căreia îi aparține ceapa. Echipa care va da cele mai mule răspunsuri corecte 

va câștiga. 
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JOC DIDACTIC 

,,Răspunde repede și bine!” 

Prof. înv. Preșcolar – Zamfir Cristina 

Grădinița nr.1 Voluntari-Ilfov 

 

GRUPA MARE 

TEMA ZILEI: Petrecere cu Clovnul Cici 

DOMENII DE ACTIVITATE: DPM +DLC +DȘ  

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificarea și consolidarea cunoștințelor dobândite anterior. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: verificarea cunoștințelor despre structura silabelor și raportarea numărului 

la cantitate 

MATERIALE DIDACTICE: cutie, cercuri de plastic, tablă, cretă, imagini (tort, lumânare, artificii, 

coif, confeti etc). 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

➢ O1 Să despartă corect cuvântul în silabe precizând  numărul de silabe al cuvântului reprezentat 

de jeton.Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii precizează corect numărul de silabe. 

➢ O2 Să reprezinte grafic  silabele trasând  tot atâtea linii orizontale câte silabe are 

cuvântul.Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii trasează linii orizontale  

corespunzătoare numărului de silabe al cuvântului reprezentat de jeton. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal 

Sarcina didactică 

▪ Parcurgerea drumului până la cutie  sărind din cerc în cerc; 

▪ Despărțirea cuvântului formulat în silabe identificând numărul acestora; 

▪ Indicarea cifrei corespunzătoare numărului de silabe în șirul numeric; 

▪ Reprezentarea grafică a silabelor. 

Reguli de joc 

Copiii sunt chemați pe rând la masa unde se află cutia, de unde aleg un jeton. Pentru a ajunge la cutie 

trebuie să sară prin trei cercuri. Fiecare identifică imaginea de pe jeton, desparte în silabe cuvântul rostit, 

numără silabele, indică cifra corespunzătoare numărului de silabe din șirul numeric și reprezintă grafic 

prin simbolurile învățate (segmente de linie orizontală) silabele. Fiecare răspuns corect va fi aplaudat. 
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Elemente de joc: surpriza, deplasarea, aplauze. 

Desfașurarea jocului 

Educatoarea prezintă o cutie primită de la Clovnul Cici. Unul din jocurile propuse de Cici este 

,,Raspunde repede si bine!”Se prezintă sarcinile și regulile jocului. Copiii vor fi numiți pe rând. Pentru 

buna desfălurare a jocului copiii trebuie să aștepte până vor fi numiți, să nu întrerupă. Copiii sunt așezați 

pe două rânduri de scăunele iar în mijloc lăsând un culoar unde vor fi așezate trei cercuri la capătul 

cărora se află un scăunel pe care va fi așezată cutia de la clovnul Cici. Fiecare copil va trebui să: 

-sară din cerc în cerc până la cutie; 

- scoată un jeton din cutie; 

- identifice cuvântul care este ilustrat in imagine (ex clovn); 

-despartă în silabe cuvântul (clovn); 

-spună câte silabe are cuvântul (1); 

-indice cifra corespunzătoare numărului de silabe în șirul numeric; 

-reprezinte grafic silabele.  

Pentru răspunsurile corecte copiii vor fi aplaudați. 

Executarea jocului de probă-se realizează un joc de probă pentru a se urmări înțelegerea desfășurării 

jocului propus. Activitatea se continuă cu executarea jocului proriu zis și se urmărește îndeplinirea 

obiectivelor stabilite. 

Complicarea jocului -VARIANTA II –copiii vor identifica sunetul inițial al cuvântului . 

VARIANTA III - copiii vor enumera mai multe cuvinte care încep cu același sunet. 

Evaluarea desfășurării jocului și a achizițiilor - se pune accent pe corectitudinea răspunsurilor oferite, 

respectarea regulilor, importanța cooperării și a obiectivelor îndeplinite.  
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor Ciobanu Diana 

 Centrul Municipiului Bucuresti De Resurse Si Asistenta Educationala 

Școala Gimnazială Nr.20, sector 3, București 

 

Disciplina: Educație pentru societate democratică 

Clasa: a VII-a  

Tema: Statul democratic și Principiul separării puterilor 

Tipul lecției: predare-învățare 

Competențe generale: 

Aplicarea cunoștintelor specifice știintelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, precum și în 

analizarea posibilităților personale de dezvoltare; 

Manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare; 

Participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității; 

Competențe specifice: 

Manifestarea interesului față de problemele grupurilor de apartenență și fata de problemele comunității 

Argumentarea unor opinii în favoarea respectarii principiilor și valorilor democratice 

Aplicarea unor valori și principii democratice în situații concrete de viață 

Competențe derivate: 

C1: Identificarea puterilor statului democratic: executivă, legislativă și judecătoreasca. 

C2: Argumentarea rolului fiecarei instituții politice în luarea și punerea în practica a deciziilor politice: 

executivă –Președinte, Guvern,, legislatiăa - Parlament și judecătoreasca – Instanțe Judecătorești. 

C3: Utilizarea conceptelor de instituție, executiv, legislativ și judecătoreasc 

C4:Clasificarea conceptelor legate de instițutii publice  

C5: Argumentarea necesității separarii puterilor în stat: executiva, legislativă și judecatorească pentru 

funcționarea democrației 

Strategii didactice: 

1.Resurse procedurale: 

-Metode și procedee: brainstorming, conversația, observarea dirijată, explicația, dezbaterea, expunerea, 

dialogul dirijat, problematizarea, învațarea prin descoperire. 

-Forme de organizare: act.frontală, act.individuală, lucrul in grup. 

Resurse materiale: tablă/flipchard, fișe de lucru,  markere, mijloace audio-vizuale 

Bibliografie :Manual de educație socială, clasa aVII-a, autori Cristina Ipate-Toma, Daniela Chiriță, 

Georgeta Mihaela Crivac, Gabriela Carmen Diaconescu 
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DESFAȘURAREA LECȚIEI 

Nr Momentele 

lectiei 

Competențe  Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

Inst./Met 

de evaluare 

1 Moment 

organizatoric 

(1 min) 

 Profesorul asigură ordinea și linistea 

pentru începerea orei de Educație 

socială. Se striga catalogul. Se pun 

absenții. 

  Elevii scot pe 

banci carțile și 

caietele de 

Educație 

socială.  

 Se 

pregătesc 

materialele 

  

2 Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

(3 min) 

 Profesorul pune întrebari din lecția 

precedenta despre Constituția 

României. 

-Cum au ajuns oamenii la ideea de 

constituție ? 

-Ce fel de constituții functionează în 

timpul dictaturilor ? 

-Ce fel de constituții functionează în 

timpul regimului democratic ? 

-Ce influențe au avut anii de 

comunism asupra ideilor 

democratice ? 

Elevii răspund 

la intrebari. 

Conversația 

euristică 

Dialogul dirijat 

Expunerea 

 Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

3 Captarea atenției 

(3 min) 

 

 

Captarea atenției se realizează prin 

prezentarea unei imagini. 

Elevii 

comentează 

caricatura. 

Conversația 

euristică 

Expunerea 

Imagine 

caricatură 

Frontal 

Individual 

Răspunsuri

-le elevilor 
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Se prezintă elevilor o caricatură și se 

solicită raspunsul la urmatoarele 

întrebari: De ce are politicianul 6 

picioare? Ce sugerează explicit 

desenul? Cărui tip de regim politic i 

se potrivește? 

 

 

 

dialogul 

Problematizarea 

4 Anunțarea temei 

și a 

competențelor 

(1 min) 

 

 

 

 

 

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției 

noi: “Principiul separării puterilor în 

stat”. 

Pornind de la titlul acestei lecții, 

elevii sunt invitați să presupună că 

personajul din imagine construiește 

urmatoarea listă de întrebări: 

-Ce sunt puterilor unui stat? 

-Care sunt puterile statului român? 

-De ce sunt ele separate? 

-De ce trebuie să prevadă Constituția 

acest lucru? 

Ei trebuie să continue lista de 

întrebări, iar la sfârștul lecției, dupa 

ce vor parcurge integral conținutul, 

trebuie să găseasca un raspuns 

amplu. 

Elevii ascultă și 

scriu pe caiete 

titlul lecției noi. 

 

 

 

 

 

 

Completează 

lista cu 

întrebari  

Povestirea 

Conversația 

euristică 

Explicația 

Problematizarea 

Dialogul dirijat 

Tablă, 

marker 

Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

 

 

 

Răspunsuri

-le elevilor 
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5 Dirijarea 

învatarii 

(30 min) 

C1 

Identificarea 

puterile statului 

democratic: 

executivă, 

legislativă și 

judecatorească 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul proiectează articolul 1 (4) 

al Constituției României :  

“Statul se organizează potrivit 

principiului separației și echilibrului 

puterilor legislativă, executivă și 

judecatorească-în cadrul 

democrației constituționale” 

Se adresează întrebarile: 

- Ce este statul? 

- Ce înseamnă democrație 

constituțională? 

-Care sunt cele 3 puteri? 

Se reactualizează cunoștințele legate 

de stat,  democrație  și se identifică 

cele 3 puteri legislativă, executivă, 

judecatorească. 

Pentru a întelege importanța acestui 

principiu, elevii sunt puși să-și 

imagineze cum funcționează acesta 

într-un stat  nedemocratic și într-un 

stat democratic (democrație). 

         Se concluzioneaza faptul că 

pentru a evita concentrarea puterii și 

folosirea abuzivă, statele 

Elevii  citesc 

articolul și 

construiesc 

definiții ale 

conceptelor 

“stat”, 

“democrație” și 

identifică cele 3 

puteri –

legislativă, 

executivă și 

judecatorească. 

 

 

 

 

 

Elevii notează 

informațiile de 

pe tablă. 

Conversația 

euristică 

Explicația 

demonstrația 

Expunerea 

Dialogul 

 

 

 

Tablă, 

marker 

proiector 

Frontal, 

Individual 

Răspunsuri

-le elevilor 
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C 3 

Utilizarea 

conceptelor de 

instituție, 

executiv, 

legislativ și 

judecatoresc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

democratice funcționează prin 

punerea în practică a principiului 

separarii puterilor în stat. 

Conform articolului 1 (4) al 

Constituției României într-un stat, 

există mai multe puteri: legislativă, 

executivă și judecatorească. 

Fiecarei puteri îi corespunde o 

instituție, cu organizare și 

componența proprie, precum și 

atribuții specifice. 

Impreuna cu elevii se identifică 

tipuri de instituții/autoritați 

Parlamentul, Guvernul,  

Președenția, Instanțele Judecatorești.  

Se noteaza instituția corespunzatoare 

fiecărei puteri: 

Puterea legislativă este  exercitată de 

către Parlament; 

Puterea executivă este realizată de 

către Guvern și Președenție; 

Puterea judecatorească este 

exercitată de către Instanțele 

Judecatorești. 
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C 2 

Argumentarea 

rolului fiecărei 

instituții politice 

în luarea și 

punerea în 

practică a 

deciziilor 

politice 

 

 

 

 

 

 

C5 

Argumentarea 

necesității 

separarii 

puterilor în stat: 

executivă, 

legislativă și 

judecatorească 

Se explică funcțiile acestora în 

principiul separării puterilor în stat  

Puterea legislativă are rolul de a 

adopta legi, puterea executivă și 

președenția de a le pune în aplicare, 

puterea judecatorească de a apara 

legile. 

Se definește principul Separația 

puterilor în stat: o distribuție  între 

cât mai multe persoane și instituții 

care să împiedice acumularea, 

deținerea sau exercitarea absolută a 

puterii. 

Se precizează faptul că separarea nu 

înseamna izolarea acestora, ci 

interdependența și controlul 

reciproc. 

În 1748 filosoful francez 

Montesquieu a publicat lucrarea 

Spiritul legilor, în care susținea 

necesitatea separării celor trei puteri 

pentru buna funcționare a unui stat.   

Concluzii. 

  Într-un stat democratic: 
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pentru 

funcționarea 

democrației 

-autoritățile publice trebuie 

respectate 

- legile se aplică numai de organele 

abilitate, 

- nimeni nu-și poate face singur 

dreptate, 

- daca persoanele care reprezintă 

autoritatea nu sunt competente, ele 

trebuie schimbate, 

-egalitatea în fata legii trebuie 

respectată 

- nimeni nu e mai presus de lege 

 -ordinea constituționala nu poate fi 

aparată încalcând legile țarii. 

 6 .Fixarea 

cunoștințelor 

(8 min) 

 

C4 Clasificarea 

conceptelor 

legate de 

instituții publice  

Exercițiul 1: 

Elevii pornind de la exemplele de 

legi sunt invitați să gasească 

instituțiile care se ocupă de aplicarea 

lor. 

Profesorul discută cu elevii un caz de 

funcționare a principiului separării 

puterilor în stat. De exemplu: legea 

învățământului. 

Elevii participă 

cu răspunsuri. 

 

 

 

 

 

Elevii 

cooperează și 

aplică 

Problematizarea

Explicația 

Conversația 

Problematizarea 

Expunerea 

dialogul 

Foi flip-

chart 

Markere 

Tablă 

Individual 

Frontal 

 

Răspunsuri

-le elevilor 
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Se afisează pe tablă alte legi, precum 

legea sănătății, legea privind 

combaterea violenței în familie, 

legea privind promovarea și 

protecția legilor, legea pentru 

apărarea drepturilor copilului 

Exercițiul 2: 

Plecând de la ideea ca instituțiile 

care corespund fiecărei puteri 

colaborează între ele, elevii vor 

exemplifica situații în care 

acționează împreună cel puțin doua 

instituții. 

principiul 

separării 

puterilor în stat. 

 

 

 

 

Găsesc mai 

multe instituții 

care 

colaborează 

între ele. 

 6Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

(3 min) 

 

 În echipe de câte 4 elevi au de căutat 

în ziare tipuri de anunțuri care se 

referă la cele 3 puteri. Acestea vor fi 

lipite și afișate la tablă. 

La finalul activități, elevii raspund la 

întrebari: 

Ce sunt puterile unui stat? 

-Care sunt puterile statului român? 

-De ce sunt ele separate? 

-De ce trebuie să prevadă Constituția 

acest lucru? 

 Expunerea 

Explicația 

Conversația, 

Dialogul  

Problematizarea 

Ziare, 

flipchart, 

markăere, 

Tablă 

 Răspunsuri

-le elevilor 
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 Asigurarea feed-

back-ului 

1 min 

 

 Activitatea se va încheia cu 

răspunsuri la întrebarile construite 

înainte de predarea noilor cunoștințe. 

    Observația 

elevilor 

Interevalua

rea 

 

CONȚINUT INFORMAȚIONAL 

Statele democratice funcționează prin punerea  în practică a principiului separarii puterilor în stat, pentru a evita concentrarea puterii și folosirea abuzivă. 

Într-un stat, există mai multe puteri: legislativă, executivă și judecatoreasă.Fiecărei puteri îi corespunde o instituție, cu organizare și componență proprie, precum 

și atribuții specifice. 

Puterea legislativă este exercitată de către Parlament; are rolul de a adopta, formula, modifica sau anula legi. 

Puterea executivă este realizată de către Guvern si Predentie; pune în aplicare legile. 

Puterea judecatorească este exercitată de către Instanțele Judecatorești; de a apara,  de a verifica constituționalitatea lor, de a veghea asupra respectării legilor de catre 

executiv și de către cetațeni. 

Organismele celor 3 puteri împreuna cu Președintele României formează puterile sau autoritățile publice. 

Separarea nu înseamnă izolarea acestora, ci interdependența și controlul reciproc. 

Separația puterilor în stat înseamnă o distribuție  între cât mai multe persoane și instituții care să împiedice acumularea, deținerea sau exercitarea absolută a 

puterii. 

În 1748 filosoful francez Montesquieu a publicat lucrarea Spiritul legilor, în care sustinea necesitatea separării celor trei puteri pentru buna funcționare a unui 

stat.   

Concluzii. 
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Într-un stat democratic, autoritățile publice trebuie respectate,  legile trebuie aplicate numai de organele abilitate, nimeni nu-si poate face singur dreptate, dacă 

persoanele care reprezintă autoritatea nu sunt competente, ele trebuie schimbate, egalitatea în fața legii trebuie respectată, nimeni nu e mai presus de lege, ordinea 

constituționala nu poate fi aparată încalcând legile țării. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUȘ 

CLASA: Clasa Pregătitoare-Ștrumfilor 

Cursuri/ore susținute: 4 Durata cursului: 35 de minute 

Profesor pentru învăţământul primar: Horga Diana 

Unitatea de învățare: Iarna vin zăpezile Platforma utilizată: Google Classroom 

Aplicație de conectare: Google Meet 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

Disciplina 

principală de 

studiu 

Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea mediului 

Matematică și explorarea 

mediului 

Arte vizuale și 

abilități practice 

Subiectul lecţiei Sunetul și litera ,,L/l” Numerele naturale 

de la 0 la 10 

Apa în natură 

„Bulgăraș de nea” 

Tablou de iarnă 3D 

Tipul lecţiei Predare -învăţare Sistematizare, 

consolidare, fixare 

cunoștințe asimilate 

anterior 

Predare şi dobândire de 

noi cunoștințe 

(lectie mixtă) 

Dobândire de pricepri 

și deprinderi 
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Competențe 

specifice 

1.3.Identificarea 

sunetului iniţial şi/ 

sau final dintr-un 

cuvânt, a silabelor şi 

a cuvintelor din 

propoziţii rostite 

clar şi rar 

1.4.Exprimarea 

interesului pentru 

receptarea de mesaje 

orale, în contexte de 

comunicare cunoscute; 

1.1.Recunoaşterea şi 

citirea numerelor 

naturale în 

concentrul 0-31; 

1.3. Ordonarea 

numerelor în 

concentrul 0-31; 

5.1. 

Sortarea/clasificare

a unor obiecte/ 

materiale etc., pe 

baza unui criteriu dat 

. 

3.1 Descrierea unor 

fenomene/procese/ 

structuri repetitive 

simple din mediul 

apropiat, în scopul 

identificării unor 

regularităţi; 

4.1. Formularea unor 

observaţii asupra 

mediului apropiat 

folosind limbajul comun, 

reprezentări prin desene 

şi operatorii logici 

„şi”, „nu”; 

4.2. Identificarea 

relaţiilor de tipul „dacă... 

atunci…” între două 

evenimente successive. 

1.1. Sesizarea semnificaţiei 

unui mesaj vizual 

simplu, exprimat prin 

desen/ pictură/ modelaj/ 

colaj/ film/ desen animat, 

care reflectă un context 

familiar; 

1.3. 

Manifestarea 

curiozităţii faţă 

de explorarea 

de mesaje artistice simple, 

exprimate vizual; 

2.3 Realizarea de 

aplicaţii/compoziţii/obiecte 

/ construcţii simple, pe 

baza interesului direct; 
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 2.1.Pronunţarea clară a 

sunetelor şi a 

cuvintelor în enunţuri 

simple; 

2.3. Participarea 

cu interes la 

dialoguri scurte, 

în situaţii de 

comunicare 

uzuală; 

3.1. Recunoaşterea 

unor cuvinte uzuale, 

din universul apropiat, 

.scrise cu litere mari şi 

mici de tipar; 

4.1. Trasarea 

elementelor grafice şi a 

contururilor literelor, 

folosind resurse variate. 

  2.6. Participarea la 

activităţi integrate 

adaptate 

nivelului de vârstă, în 

care se asociază 

elemente 

de exprimare vizuală, 

muzicală, verbală, 

kinestezică. 
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Obiective 

operaționale 

O1- Să identifice 

sunetul ,,l” în 

cuvinte rostite sau 

scrise; 

O2- Să reprezinte grafic 

silabele şi sunetele 

pentru cuvintele din 

imagine; 

O3- Sa realizeze desene 

potrivite pentru 

cuvintele date; 

O1- Să numere 

corect un număr de 

elemente dat; 

O2- Să numere 

crescător şi 

descrescător de la 0 

la 10; 

O3-Sa realizeze 

corespondenţa dintre 

numărul de elemente 

şi cifra 

corespunzătoare; 

O1- Să identifice din 

imagini diferite 

fenomene naturale 

(ploaie, ninsoare. ); 

O2- Să recunoască starea 

de agregare a apei în 

diferite situaţii; 

O1-Să intuiască 

materialele de lucru 

necesare pentru 

realizarea lucrării; 

O2-Să asambleze 

corect elementele 

componente ale 

lucrării 
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 O4- Să decoreze litera L 

cu 10 globuri de diferite 

culori; 

O5- Să execute corect 

după contur litera L mare 

de tipar; 

O6. - Să citească cuvintele 

scrise pe etichete 

O4- Să completeze corect 

exercitiile din caiet. 

O3- Să descrie in cuvinte 

proprii fenomenul de 

trecerea a apei dintr-o stare 

de agregare în alta în 

diferite situaţii; 

O4-Sa particice activ 

la activitate. 

O3-Să realizeze corect 

lucrarea, ținând cont de 

tema acesteia; 

O4-Să manuiască 

instrumentele de lucru în 

mod corespunzător 

Metode şi 

procedee 

Conversața,Explicatia, 

Demonstrația, Metoda-

fonetico- analitico- 

sintetică Exerciţiul 

Explicaţia, Exerciţiul, 

Conversaţia, Jocul 

didactic 

Expunerea 

Conversația 

Explicația, 

Demonstraţia, 

Explicaţia 

Demonstraţia Expunerea 

Conversaţia 
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Suport fizic Penar 

-Caiete auxiliare 

-Coala albă A4 

Penar 

- Suport pe hârtie cu 

cifrele de la 0 la 10 

-Caiet auxiliar 

-Penar 

-Coala A4 albă 

-Planşă model 

--Pliculetul magic cu 

materialele necesare 

-Coală alba A4 

-Lipici 

-Foarfecă 

Suport 

electronic şi 

aplicaţii 

https://youtu.be/nITX_- 

ckgVo 

https://youtu.be/MUinZ 

EqvfRs 

https://youtu.be/YPm3 

D4-JWs8 

https://youtu.be/GiaT 

GhMM5nw 

 

https://wordwall.net/r 

esource/8233650/nu 

merele-0-10 

https://wordwall.net/r 

esource/7182356/nu 

merele-0-10 

,,Circuitul apei în natură” 

https://youtu.be/mylCQ 

jryPiU 

https://youtu.be/FmNsf 

oTDTLM 

https://puzzel.org/en/jig 

saw/play?p=- 

MRtjt3SB_-DTP7kA323 

https://www.facebook.c 

om/192315615947/vide 

os/338992666679289/ 

 

https://youtu.be/sDDyN 

QmCJew 

 

https://youtu.be/nITX_-ckgVo
https://youtu.be/nITX_-ckgVo
https://youtu.be/MUinZEqvfRs
https://youtu.be/MUinZEqvfRs
https://youtu.be/YPm3D4-JWs8
https://youtu.be/YPm3D4-JWs8
https://youtu.be/GiaTGhMM5nw
https://youtu.be/GiaTGhMM5nw
https://wordwall.net/resource/8233650/numerele-0-10
https://wordwall.net/resource/8233650/numerele-0-10
https://wordwall.net/resource/8233650/numerele-0-10
https://wordwall.net/resource/7182356/numerele-0-10
https://wordwall.net/resource/7182356/numerele-0-10
https://wordwall.net/resource/7182356/numerele-0-10
https://youtu.be/mylCQjryPiU
https://youtu.be/mylCQjryPiU
https://youtu.be/FmNsfoTDTLM
https://youtu.be/FmNsfoTDTLM
https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MRtjt3SB_-DTP7kA323
https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MRtjt3SB_-DTP7kA323
https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MRtjt3SB_-DTP7kA323
https://www.facebook.com/192315615947/videos/338992666679289/
https://www.facebook.com/192315615947/videos/338992666679289/
https://www.facebook.com/192315615947/videos/338992666679289/
https://youtu.be/sDDyNQmCJew
https://youtu.be/sDDyNQmCJew
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Activitate 

sincron 

Moment organizatoric copiii se 
pregătesc pentru activitatea online 

Moment organizatoric copiii 
se pregătesc pentru activitate 

(2min) 

Moment organizatoric copiii 
se pregătesc pentru activitate (2 

min) 

Moment organizatoric copiii 
se pregătesc pentru activitate (2 

min) 
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 Captarea atentiei se 

realizează prin vizionarea unui 
filmuleţ (2 min) 

https://youtu.be/MUinZEqvfR s 

Anunțarea subiectului și a 

obiectivelor și reactualizarea 

cunoștințelor dobândite 

(literele învățate) se realizează 
prin vizionarea unui filmuleț 
https://youtu.be/YPm3D4- 

JWs8 

Dirijarea învățării se 

realizează prin încercuirea literei 
“l” şi “L” din textul 

ascultat, asocierea sunetului “l “ cu 
litera şi formarea de cuvinte/ 
propoziţii.(10 min) Fixarea 

cunoștințelor se va realiza prin 
executarea literei 

„L/l” pe o coală albă după șablon și 
liber. (5 min) Prezentarea si 

explicarea modului de prezentare a 
fisei. 

-Captarea atenției se 
realizează printr-un joculeț de 

exprimare a 

emoțiilor participanților la 
lecție din momentul dat (3 

min) 

Anunțarea subiectului și a 

obiectivelor se face de către 
învățătoare (3 min) 

Sistematizarea, 

consolidarea, fixarea 

cunoștințelor asimilate 

anterior se realizează pritr-
un joc muzical 

urmat de întrebări pe baza 
acestuia (12 min) 

https://youtu.be/GiaTGh 
MM5nw 

1. Din cati membri este 
fomata familia ta? 

2. Cate luni are un 
anotimp? 

3. Cate anotimpuri sunt 

intr-un an? 

4. De cate degetele avem 
nevoie pentru a cara un 

ghiozdan? 

5. Cati pitici sunt in 
poveste? 

-Captarea atenției se realizeaza 
prin vizionarea unui filmuleţ 

despre 

circuitul apei în natură; (3 

min) 

Anunţarea subiectului şi a 

obiectivelor se realizează prin 
vizionarea unui filmulet (6 min) 

https://youtu.be/FmNsfoT 
DTLM 

 

Dirijarea învățării se 

realizează cu ajutorul unei 
planşe suport în care este 

prezentat CIRCUITUL APEI 
ÎN NATURĂ( 5 min) 

Fixarea cunoștințelor se 

realizează cu ajutorul 
planşei suport, pe baza 

căreia se va purta o 

discuţie liberă despre 

circuitul apei în natură.(4 

min) 

-Captarea atenției se realizeaza 
prin prezentarea unui filmulet 

demonstrativ de realizare a 
lucrarii propuse (3 min) 

https://www.facebook.com 

/192315615947/videos/33 
8992666679289/ 

 

Anunțarea subiectului și a 

obiectivelor se face de catre 
invatatoare. (2 min.) Dirijarea 

învățării se realizeaza prin 
descoperirea materialelor din 

plicul magic. (3 min) 

Fixarea deprinderilor se 
realizeaza prin verbalizarea 

etapelor de asamblare a lucrarii si 
realizarea partiala a acesteia 

impreuna cu 

invatatoarea. (5 min) 

https://youtu.be/MUinZEqvfRs
https://youtu.be/YPm3D4-JWs8
https://youtu.be/YPm3D4-JWs8
https://youtu.be/GiaTGhMM5nw
https://youtu.be/GiaTGhMM5nw
https://youtu.be/FmNsfoTDTLM
https://youtu.be/FmNsfoTDTLM
https://www.facebook.com/192315615947/videos/338992666679289/
https://www.facebook.com/192315615947/videos/338992666679289/
https://www.facebook.com/192315615947/videos/338992666679289/
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  6.Cate vieti are 

pisica? 

Prezentarea si 

explicarea modului 

de prezentare a fisei. 
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Activita

te 

sincron 

Obținerea 

performanței 

Pe fond muzical 

https://youtu.be/nITX_ 

-ckgVo 

copiii vor scrie literele 

„L” și „l” în fișa primită 

(10 min) 

Asigurarea retenției și 

a transferului 

Prezentarea și 

verificarea fișelor 

lucrate. (5 min) 

Aprecieri verbale 

Obținerea 

performanței 

 

 

Elevii vor 

rezolva 

individual fişa 

de lucru (10 

min) 

Asigurarea retenției 

și a transferului 

Prezentarea și 

verificarea 

exerciţiilor efectuate 

(5 min) 

Aprecieri verbale 

Obținerea performanței 

 

Elevii vor realiza/colora 

un desen cu circuitul apei 

după modelul prezentat 

folosindu-se de discuţia 

purtată anterior. (10 min) 

Asigurarea retenției și a 

transferului 

Prezentarea și verificarea 

rezultatului final.(5 min) 

Aprecieri verbale 

Obținerea perfomanței 

Pe fond muzical 

 

https://youtu.be/sDDyNQ 

mCJew 

 

elevii vor finaliza colajul 

cu ajutorul materialelor 

descoperite in pliculetul 

magic. (15 min) 

Asigurarea retentiei si a 

transferului 

Prezentarea si verificarea 

rezultatului final.(5 min) 

Aprecieri verbale 

 

https://youtu.be/nITX_-ckgVo
https://youtu.be/nITX_-ckgVo
https://youtu.be/sDDyNQmCJew
https://youtu.be/sDDyNQmCJew
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ANEXE 1 

CLR 
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ANEXE 2a 

MEM 
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ANEXE 2b 

MEM 

 

 

https://wordwall.net/resource/7182356/numerele- 0-10 

 

 

https://wordwall.net/resource/7182356/numerele-0-10
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ANEXE 3 MEM 
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ANEXE 4 

MEM 
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ANEXE 5 

MEM 

 

 

 

 

 

 

https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=- 

MRtjt3SB_-DTP7kA323 

https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MRtjt3SB_-DTP7kA323
https://puzzel.org/en/jigsaw/play?p=-MRtjt3SB_-DTP7kA323
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ANEXA VAP
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ANEXE CLR 
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ANEXE MEM 

https://wordwall.net/resource/8233650/numerele- 0-10 

 

 

https://wordwall.net/resource/8233650/numerele-0-10
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ANEXE 

MEM 

 

 

https://youtu.be/v7c-MKQVK6M 

 

 

 

 

https://youtu.be/v7c-MKQVK6M
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„În lumea poveștilor” 

 

         EDUCATOARE: Prof. Petrea Nicoleta 

         GRUPA: MARE 

         TEMA ANUALĂ: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

         TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „În lumea  poveștilor” 

         FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

         TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare de cunoștințe și deprinderi 

         Elemente componente ale activității integrate: 

                      ADP: 

                                 Î.D: ,,Personajul îndrăgit 

                                    Tranziții:,,Lumea basmelor-cântecˮ 

                      ALA 1: Bibliotecă:Antrenament grafic:,,Cufărul fermecatˮ 

                                  Artă: Modelaj:,,Coșul buniciiˮ 

     Construcții:,,Căsuța piticilor 

                     ADE: ,,Trăistuța cu povești” – DLC - educarea limbajului - joc didactic 

     ,,Tablouri din poveste” – aplicație - DOS- Activitate practică 

                     ALA2: ,,Poftiți la balˮ  

          DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

➢ Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

➢ Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

          Comportamente vizate : 

➢ Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de      comunicare 

➢ Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor 

➢ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

         

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

➢ să răspundă la întrebări simple referitoare la poveștile studiate  

➢ să recunoască povesti și personaje,  pe  baza  unor  imagini,   ghicitori  

➢ să identifice  personaje din povești, făcând  diferența  dintre  personajele pozitive și cele negative 

➢ să așeze imaginile,ce ilustrează scene dintr-o poveste  

➢ să-și exprime propriile opinii, sentimente și atitudini; 
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SARCINA DIDACTICĂ : 

➢ recunoaște  personajeledin  povești după ghicitori,,versuri,siluete; 

➢ formarea de propoziții referitoare la personajele recunoscute 

Regulile jocului: 

Educatoarea extrage din trăistuță o imagine, iar copiii vor recunoaște și va spune din ce poveste face 

parte; personajele alese vor fi așezate la panou în dreptul celor două fețe:veselă pentru personaje 

bune și tristă pentru personaje rele. 

Elemente de joc: surpriza,ghicirea,mânuirea materialului 

        STRATEGII DIDACTICE: 

        Metode și procedee: conversația, explicația, jocul, observația,demonstrația 

        Mijloace didactice: trăistuța, personaje din  povesti cunoscute, scrisoarea, rame de tablouri din hârtie, 

imagini din povesti tip puzzle, lipici. 

          Forme de organizare : frontal, individuală 

          Bibliografie:,,Ghid metodic-Ed.Carminis 

                             Curriculum pentru învățământ preșcolar, MECI 2019 
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DEMERSUL  DIDACTIC 

 

NR. 

Crt

. 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Metode şi  

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Evaluare 

Metode şi indicatori 

 

1 

Moment 

organizatoric 

       Asigurarea unui climat educational 

favorabil necesar bunei desfasurari a 

activității: 

 

  Observarea comportamentului 

non-verbal 

2 Captarea 

atentiei 

Se va realiza prin prezentarea scrisorii ca 

moment surpriză. 

 

Conversatia 

 

 

scrisoarea Stimularea interesului pentru 

activitate 

3 Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

Educatoarea le prezinta copiilor tema 

activitatii integrate: “Trăistuța cu 

povești”, un joc. Va prezenta intr-o 

maniera accesibila scopul si obiectivele 

acesteia. 

Conversatia, 

Explicatia 

 Observarea comportamentului 

verbal si nonverbal 

4 Reactualizare

a 

cunoștințelor 

Adresez copiilor intrebari legate de tema 

saptămânii.  

- Ce povești cunoaşteţi? 

-Câți iezi avea capra? 

-Cine și-a pierdut coada în apa înghețată? 

-Cum cânta cocoșul când i-a fost luată 

punguța 

Conversaţia 

 

 Aprecierea verbală 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

si dirijarea 

continutului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii primesc explicatii pentru fiecare 

centru in parte. 

 La “Artă” vor modela coșul bunicii. 

 La “Bibliotecă” vor  face semne grafice 

învățate 

Construcții:vor realiza casa piticilor. . 

  

Explicarea jocului 

Educatoarea va explica regulile jocului si 

va demonstra modalitatea de joc.  

 Jocul de proba 

Se execută jocul de către educatoare să 

vadă dacă au înțeles modul de 

desfășurare a jocului. 

Executarea jocului propriu-zis 

După ce copiii au înțeles regulile jocului, 

se va trece la executarea jocului propriu-

zis. 

PROBA I 

,,Recunoște personajul și spune ceva 

despre el    

PROBA II 

Unde îl  vom așeza?(fața veselă sau 

tristă) 

PROBA III 

Răspunde corect la ghicitori: 

“Eu sunt veselă fetița 

 Ce am  roșie scufița 

 La bunica am plecat 

Cu coșulețul încărcat!” 

“ 

Iezii mamei, iezi frumoși 

 Voi  rămâneți sănătoși 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

plastilină 

 

fişe 

 

cuburi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluete 

personaje 

 

 

Față veselă 

și tristă  

 

Observarea comportamentului 

verbal și non-verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor fi încurajați 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

performantei 

 

 

 

 

Încheierea 

activității 

 

 Însă lupul dacă vine, 

Voi să-încuiațiușa bine.” 

 

,,Cred că mă cunoașteți bine 

 Sunt un mincinos vestit 

Ce pe iezi și pe scufiță  

Chiar ușor i-am păcălit…” 

Se va realiza printr-o conversație :,,Ce 

personaj ar dori sa să fie?De ce:? 

 

Intuirea materialului. 

 

Copiii observă și denumesc materialele 

puse la dispoziție. Educatoarea le va 

explica modul de lucru trecându-se la 

executarea lucrării 

Copiii vor  realiza  tablouri prin  

asamblarea unui  puzzle  şi  lipirea 

acestuia pe un carton care are pe 

margine o ramă colorată. 

 In prealabil, copiii au facut exercitii de 

incalzire a muschilor mici ai mainii. 

 

Educatoarea va  face aprecieri asupra  

întregii activităţi a zilei, evidenţiindu-se 

efortul fiecaruia în desfășurarea 

activităţii. 
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PROIECT DE LECŢIE 
 

 

DATA:  

CLASA: a II-a 

PROPUNĂTOR: Ombreta Petrisor 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală  

SUBIECTUL LECȚIEI: Prietenia 

TIPUL LECŢIEI: comunicare/însușire de noi cunoștințe 

 

Dezvoltare personală (DP): 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

      1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

      2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

 

 COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

 

COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE: 
  

           Comunicare în limba română (CLR): 
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 

comunicare cunoscute; 

 2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare; 

 2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în contexte de comunicare; 

          Arte vizuale și abilități practice (AVAP): 

1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct; 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală ,kinestezică. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 

a) cognitive: 

             Oc1- să identifice sentimentele șoricelului; 

             Oc2- să-și exprime propriile sentimente, emoții; 

             Oc3- să- și prezinte prietenul; 

                         Oc4- să stabilească  comportamentul adecvat  într-o relație de prietenie; 
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b) Afectiv – atitudinale: 

               Oa- vor manifesta interes pentru lecţie; 

  
c) Psihomotrice: 

               Om-să păstreze o poziţie corectă a corpului în timpul desfăşurării lecţiei. 

 

STRATEGII DIDACTICE: mixte 

 

a) Metode şi procedee: lectura predictivă, conversaţia, brainstorming, exerciţiul.   

 

b) Mijloace didactice: -resurse materiale: material power-point,videoproiector, fişe de lucru, 

creioane colorate. 

      -resurse umane: cadrul didactic,14 elevi 

      -resurse temporale: 50 minute (  40 min. activitatea de învățare +10 

min. actvitate recreativă)                               

 

c) Forme de organizare: frontală, individuală. 

 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

Resurse:            

• Oficiale:  - „Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE 

PERSONALĂ” (2013). Aprobată prin ordin al ministrului-Nr. 

3418/19.03.2013; 

                               - „Ghidul cadrului didactic- clasa pregatitoare, Editura Didactica Publishing 

House, 2012 

• Pedagogice :  :   - Cucoş C. ,-coordonator, ,,Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare şi grade didactice’’,       Editura ,,Polirom’’, Iaşi 

1998 ;                       

                                                 - Dumitriu G. (coordonator), Dumitriu C. , Damian I. , Dumitriu I. , ,,Sinteze    

pentru examenele de definitivare şi gradul II  în învăţământ’’, Editura 

Ana Mater,Bacău,2002; 

                         - Stoica Marin, „Pedagogie şcolară” pentru cadrele  didactice  înscrise la  

gradul  al II-lea, gradul I şi la perfecţionare, Editura Gheorghe Cârţu – 

Alexandru, 1995,p.142-143. 

• Metodico-didactice : - Iepure Ileana, Moţcanu Adriana, Popovici Geta, 

Tomoiu Maria, Borovic- Ivanov Darius, Chiriţescu Dorina 

(coordonator), „Educaţie civică”- ghidul învăţătorului, Editura Atelier 

Didactic, Bucureşti, 2005, 
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ETAPE

LE 

LECȚIE

I 

 
OB

V./ 
DIS

CIP

LIN

A 

       

      CONȚINUTUL  

LECȚIE 

STRATEGII DIDACTICE  

EVALU

ARE Metode și 
procedee Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

1. 

Captarea 

atenţiei 

3’ 

CL

R 

Se citește elevilor o poezie: 

 

          Prietenia  

                        de Grigore 

Vieru 

 

Un prieten – ştiţi voi oare? – 

E comoara cea mai mare! 

 

Omul fără de prieteni 

E ca bradul fără cetini. 

 

Ca ogorul fără apă, 

Ca o mână fără altă. 

 

Un prieten, ia aminte, 

Nu se cumpără, nici vinde! 

-se audiază cântecelul Bobiță 

și Buburuza 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XAgfn1cjETU 

 

 

-

conversaţi

a 

 

 

-carte  

 

-frontală 

 

-

capacitate

a elevilor 

de a 

recepta o 

poezie 

2.Anunţa

rea temei 

şi a 

obiective

lor 

2’ 

 Se anunță elevilor titlul 

și obiectivele lecției în 

termeni accesibili. 

 

-

conversaţi

a  

 -frontală -

capacitate

a de a 

recepta 

obiectivel

e 

operațion

ale 

4. 

Prezentar

ea noului 

conținut 

10’ 

 

 

CL

R 

 

 

Se va prezenta o poveste 

„Vrei să fii prietenul meu?” 

de Eric Carle cu ajutorul 

videoproiectorului. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=v_-WBdeQjzw 

-lectura 

predictivă 

 

 

 

videoproie

ctor 

 

 

-frontală 

 

 

 

 

-

capacitate

a de a 

recepta 

noile 

informații 

-

capacitate

a de a 

face 

predicții 
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5. 

Dirijarea 

învăţării 

15’ 

 

Oc

1 

Oc

2 

Oc

3 

    Adresez copiilor întrebări 

: 

-Cum credeți că se simțea 

șoricelul când era respins de 

animale? 

-De ce? 

-Ai fost vreodată 

respins/refuzat de cineva? 

-Dacă ai fi în locul 

șoricelului, ce ai simți? 

-Oare de ce a acceptat 

celălalt șoricel să fie prieten 

cu el? 

-Voi aveți un prieten? 

-Cum se numește?  

-Cum arată prietenul tău? 

-Câți ani are? 

-Și animalele pot fi prieteni 

buni! Tu ai un prieten 

necuvântător? 

- Prezintă-l.  

➢ Adevărat sau fals 

    Se  citesc diverse enunțuri, 

iar elevii trebuie să 

stabilească valoarea de 

adevăr a acestora. Fiecare 

elev va avea o paletă pe 

fețele căreia sunt scrise 

literele A (pentru adevărat) și 

F (pentru fals).  

   

• Prietenii nu se mint 

niciodată. 

• Dacă un prieten îmi 

spune un secret eu îl 

voi spune și altor 

persoane. 

• Vorbesc cu prietenul 

meu doar atunci când 

mă poate ajuta cu 

ceva. 

• Prietenii trebuie să 

aibă încredere unul în 

altul. 

• O prietenie adevărată 

durează toată viața 

 

➢ Ghemul magic 

 Se prezintă elevilor un ghem 

de ață – un ghem magic. De-

-

conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jocul  

didactic 

‟Ghemul  

magic‟ 

 

brainstor-

ming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansa cu 

enunturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghemul de 

ață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

individu

ală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

Perechi 

 

 

 

 

 

 

-

capacitate

a de a 

identifica  

sentiment

ele 

șoricelulu

i 

 

-

capacitate

a de a a-și 

exprima 

propriile 

sentiment

e, emoții 

 

 

 

-

capacitate

a de a-și 

prezenta 

prietenul 

 

 

 

 

Capacitat

ea de a 

stabili 

valoarea 

de adevăr 

a  unor 

afirmații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacitate

a de a 
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a lungul timpului în cadrul 

clasei s-au creat o serie de 

legături, de prietenii. Fiecare 

elev are unul sau mai mulți 

prieteni.  Voi da capătul 

ghemului unui elev care va 

oferi  ața altui coleg și va 

spune: 

‟Ești prietenul meu pentru 

că………..‟. Cel care va 

prinde ața va da mai departe 

altul coleg și își va motiva 

alegerea făcută.  

La sfârșitul jocului se va 

adresa întrebarea: 

 Cum v-ați simțit? 

  Se va trage concluzia și se 

va remarca faptul că într-o 

clasă toţi colegii sunt 

conectaţi ca într-o reţea şi 

că este important este ca 

relaţiile lor să fie bune. 

 

 

➢ Prieteni celebri 

  Se prezintă pe tabla 

magnetică o serie de 

personaje (din literatura sau 

din desene animate). 

(Anexa 5) 

 Fiecare personaj are un 

prieten pe care elevii trebuie 

să-l identifice. 

• Pinocchio – 

Greierașul 

• Alba ca Zăpada –Cei 

șapte pitici 

• Clopoțica – Peter 

Pan 

• Ariel – Peștișorul 

Flounder 

• Shaggy – Scooby 

Doo  

➢ Rețeta prieteniei 

   Elevii vor lucra în perechi. 

Se propune acestora să facă 

un tort special pentru  Ioana. 

Pentru a realiza acest lucru ei 

trebuie să găsească 

ingredientele necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de 

lucru 

imagini cu 

diverse 

personaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felii de 

tort din 

carton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identifica 

anumite 

trăsături 

pozitive de 

personalita

te 

ale 

colegilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitat

ea de  a  

realiza 

corespon- 

denţe  pe 

baza unui 

criteriu 

dat 
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Se  va da fiecărei perechi o 

felie de tort (din carton). 

Sarcina lor este să scrie pe 

fiecare felie un ‟ingredient‟ 

necesar unei prietenii 

adevărate. Elevii vor primi 

de asemenea și decorațiuni 

pentru a orna  

felia de tort.  

Se citesc de către elevi  

calităţile pe care trebuie să le 

aibă un prieten şi se dirijează 

o discuţie pentru a scoate ĩn 

evidenţă importanţa  

acestora.  

Feliile de tort vor fi 

asamblate de către elevi și se 

va forma un tort al 

PRIETENIEI. 

6.Obținer

ea 

performa

nței 

3’ 

AV

AP 

1.3 

2.3 

2.6 

   Fiecare elev a fost rugat să 

aducă un tricou de culoare 

albă. Se solicită să se 

realizeze un tricou al 

prieteniei (acesta va fi 

personalizat în funcție de 

imaginația și creativitatea 

fiecăruia cu diverse  desene 

care simbolizează prietenia, 

mesaje). 

 

- 

Conversaţ

ia  

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

- Tri

cou

ri 

- mar

ker

e 

 

-

individu

ală 

Capacitat

ea 

de a-şi 

exprima 
sentimente

le prin 

intermedi

ul 

desenului   

7. 

Retenția 

și 

transferul 

5’ 

 

 
 

Cântec ‟Prieteni‟ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=w9kDYyoV_lI 

-exercițiul 

 

 

-fișe de 

lucru 

-creioane 

colorate 

-grup -

Capacitat

ea de a 

intona un 

cântec  

8 

Încheiere

a 

activității 

 Voi face aprecieri calitative 

si cantitative, frontale și 

individuale cu privire la 

desfășurarea lecției.  

 

 

 -frontală  
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PROIECT  DE  ACTIVITATE  INTEGRAT 

(clase simultane) 

Prof. înv. primar, Elena Sava 

 Școala Gimnazială Nr.17 Botoșani 

                  DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:  

CLASA I 

➢ Comunicare în limba română 

➢ Arte vizuale şi abilităţi practice 

➢ Muzică și mișcare 

 

CLASA a II-a  

 

➢ Matematică şi explorarea mediului 

➢ Comunicare în limba română 

➢ Arte vizuale şi abilităţi practice 

➢ Muzică și mișcare 

 

Scenariu didactic 

 
 

CLASA I 

 

CLASA a II-a 

Aria curriculară: 

Limbăşicomunicare 

Disciplina: 

Comunicareînlimbaromână 

Unitatea tematică:   ,,Prietenie” 

 

Subiectul: ,,Grupul de litere [ci]” 

Forma de realizare : activitate 

integrată 

 

Domenii integrate:  

➢ Comunicare în limba 

română; 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Matematica si explorarea mediului 

Unitatea tematică:   ,,Prietenie” 

 

Subiectul: Înmulțireanumerelornaturale (0 – 100) 

 

Forma de realizare : activitate integrată 

 

Domenii integrate:  

➢ Matematică şi explorarea mediului; 

➢ Comunicare în limba română; 

➢ Arte vizuale şi abilități practice 

➢ Muzică şi mişcare 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  

 

1844 

 

➢ Arte vizuale şi abilități 

practice 

➢ Muzică şi mişcare 

 

Tipullecţiei: predare- învățare(a 

douaoră) 

Scopul:Dezvoltareacapacităţii de 

receptare a mesajelororaleşiscrise 

 

Competenţe specifice: 

 

Comunicare în limba românǎ 

1.3.Identificarea unorsunete , cuvinte 

in enunturirostite cu claritate 

3.1.Citirea 

unorcuvintesipropozitiiscurte , scrise 

cu litere de tiparsau de mana 

4.1.Scrierea literelor de mana 

 

Arte vizualesiabilitati practice 

2.3.Realizarea de 

obiectefolosindmaterialeusor de 

prelucratsitehniciaccesibile 

 

Muzicasimiscare 

2.1.Cantarea in colectiv a cantecelor 

, asociindmiscareasugerata de text  

 

Obiectiv fundamental 

Familiarizarea cu sunetul[ ci ], 

asociereaacestuia cu grupul de litere  

–ci- mic de tiparși de 

Tipullecţiei: consolidare 

 

Competenţe specifice: 

Matematică şi explorarea mediului 

1.4. Efectuarea de adunărişiscăderi, mental şiînscris, 

înconcentrul 0-1000, recurgând la 

numărareşi/saugrupareori de câteoriestenecesar; 

1.5. Efectuarea de înmulţirişiîmpărţiriînconcentrul 0-1000 

prinadunări/scăderirepetate; 

3.1. Rezolvarea de problemeîncadrulunorinvestigaţii, 

prinobservareaşigeneralizareaunormodelesauregularităţi 

din mediulapropiat. 

 

Comunicare în limba românǎ 

1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit 

clar şi rar 

Arte vizuale şi abilități practice 

2.2 Manifestarealiberăaideilorşitrăirilorpersonale, apelând 

la forme simple de exprimarespecificeartelor. 

 

Muzică şi mişcare 

2.1. Cântareaîncolectiv, îngrupurimicişi individual, 

asociinddirijatulintuitiv 

Obiectiveoperaţionale: 

O1: să efectueze corect exerciţiile de calcul mintal sau scris  

O2:să utilizeze terminologia specifică inmultirii( 

factor,factor si produs ) 

O3: să evidenţieze proprietăţile înmulţirii   

O4:să rezolve corect exerciţiile de pe fişele de muncă 

independentă 

O5: Să rezolve corect problemele propuse 
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mânăînprocesulcitiriicorecte, 

conștienteșiexpressive. 

 

Obiectiveoperaţionale: 

O1:să citească în ritm propriu  litere, 

silabe, cuvinte, propoziții; 

O2:  sărăspundă în enunţuri logice, 

clare, corecte din punct de vedere 

gramatical întrebărilor adresate; 

O3:  să precizeze cuvinte, silabe  

dintr-o propoziție dată; 

O4:săscriecorectlitere, cuvinte, 

propoziții care conţin, 

pelângălitereleînvăţate, grupul de 

litere„ci”; 

O5: sătranscriecuvinteșipropoziții; 

O6:săordonezecuvintepentru a 

obținepropoziții; 

O7:săcânteîngrup, 

asociindmişcareasugerată de text şi 

de ritm. 

 

Strategiadidactică: cognitivă, 

euristică; 

 

1. a).Metodeşiprocedee: 

observaţia, explicaţia, 

conversaţia, exerciţiul, munca 

independentă, 

metodafoneticăanalitico-

sintetică,  conversaţiaeuristică, 

jocul didactic, 

activitateaindependentă, 

O6: săcânteîngrup, asociindmişcareasugerată de text şi de 

ritm. 

 

Strategiadidactică:algoritmică; 

 

a).Metodeşiprocedee:exerciţiul, problematizarea, 

conversaţia, explicaţia, demonstraţia, algoritmizarea, 

muncaindependent,aprecierea verbală, aprecierea prin 

calificative. 

b). Mijloace de învăţământ: manual, cretă, tablă, fişă de 

muncă independentă 

 

c).Forme de organizare: frontale, individuale, înperechi; 

d).Resurse: 

umane:   xelevi; 

temporale: 30 min + 15 min activitate complementară 

 

  e).Resursebibliografice: 

 

1.Programele şcolare pentruclasa a II-a aprobată prin 

ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;  

2.„Curriculum Naţional”, EDP, Bucureşti 2005 

„Matematică-manual pentruclasa a II-a”-, Ed. CD Press, 

2005 

1. Învăţământul preşcolar şi primar  nr. 3-4 /2012, 

Ed.Arlequin; 

2. Suport de curs “Organizareainterdisciplinară a 

ofertelor  

deînvăţarepentruformareacompetenţelorcheie la 

şcolariimici 2013”. 

. 
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aprecierea verbală, aprecierea 

prin calificative. 

 

b). Mijloace de învăţământ: 

manual, planşe (alfabetul), planșe cu 

grupul de litere  „ci”/, fişe de lucru. 

 

c).Forme de organizare: frontale, 

individuale, înperechi; 

d).Resurse: 

umane:   xelevi; 

temporale: 30 min + 15 min 

activitate complementară 

 

  e).Resursebibliografice: 

 

1. Programa școlară pentru 

disciplina Comunicare în limba 

română(clasa pregătitoare, clasa I și 

clasa a II-a), aprobată prin ordinul 

ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

2. Curs formare - 

Organizarea interdisciplinară a 

ofertelor de învăţare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii din 

clasele I-IV, program de formare 

continuă de tip “blendedlearning” 

pentru cadrele didactice din 

învățământul primar; 

3. Iordăchescu, Carmen, Să 

dezlegăm tainele abecedarului, 

Editura Carminis, Pitești, 2004.   
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DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC 

 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

 

CONȚINUTUL METODIC  ȘI  ȘTIINȚIFIC 

 

STRATE

GII 

DIDACTI

CE 

 

EVALUA

RE 

CLASA  I CLASA a II-a    

1.Moment 

organizato

ric 

Se asigură condiţii optime necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţii 

Conversaţi

a 

 

Observare

acomporta

men-

tuluicopiil

or 

Verificarea 

temei 

 Se verifica tema cantitativ și 

calitativ. 

 

  

2.Reactuali

zarea 

cunoştinţel

or 

ACTIVITATE  DIRECTĂ 

 

Întreb elevii ce sunet au învățat 

la Comunicare în limba română? 

 

Propun jocul „Prietena Omiduța 

veselă”!(Anexa 1) 

 

Spun copiilor că omiduța îi invită să 

unească silabele de pe corpul ei 

pentru a forma cât mai multe cuvinte, 

după exemplul dat. Aceasta va fi tare 

veselă dacă elevii vor descoperi cât 

mai multe cuvinte. 

 

(Răspunsuri posibile: cină, arici, 

cimpoi, apoi) 

ACTIVITATE  INDIRECTĂ 

 

Completează enunțurile: 

 

o Înmulțirea este o operație 

de adunare de termeni... 

o Numerele care se 

înmulțesc se numesc... 

o Rezultatul înmulțirii se 

numește ... 

 

o 2 x 3 = 3 x _ 

 

o 2 x 3 x 4 = 2 x 3 x _ 

 

o 1 x 5 = _ 

 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

 

 

Observarea 

 

 

 

Exercițiul 

Problematiza

rea 

 

Observare

a 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Copiii care vor găsi cele mai 

multe cuvinte vor lăudați și 

aplaudați.. 

 

 

 

 

o 0 x 8 = _ 

 

o 18 = 9 + 9 = 2 x _ 

3. 

Captarea 

atenţiei 

 

ACTIVITATE INDIRECTĂ 

 

 

Cerelevilorsăpriveascăcarteașisăd

esenezeînovalulgol o fetițăsau un 

băiatșisăscrienumele cu litere de 

tipar care săcuprindăgrupul de 

litere „ci”.(Anexa 2) 

ACTIVITATE  DIRECTĂ 

Se citește rezolvarea exercițiilor. 

Se vor evidenția următoarele 

caracteristici ale înmulțirii: 

o Înmulțirea este o operație 

de adunare de termeni 

egali. 

o Numerele care se 

înmulțesc se numesc 

factori. 

o Rezultatul înmulțirii se 

numește produs. 

 

o 2 x 3 = 3 x 2 (schimbăm 

locul termenilor, iar 

rezultatul nu se schimbă) 

 

o 2 x 3 x 4 = 2 x 3 x _ 

(grupăm ultimii 2 

termeni) 

 

o 1 x 5 = 5 (orice număr 

înmulțit cu unu are ca 

rezultat acel număr) 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

Observare

a 

 

Exercițiul 

 

 

 

Problemati

zarea 

Observare

a 

sistematică 

 

 

 

 

Observare

acomporta

men-

tuluicopiil

or 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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o 0 x 8 = 0 (orice număr 

înmulțit cu 0 este egal cu 

0) 

 

o 18 = 9 + 9 = 2 x 9 (un 

număr se poate scrie ca o 

sumă de doi termeni 

egali, sau ca produs. 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelo

r 

Noutateazilei 

.Anunțeleviicăazivomscriegrupul 

de litere„ci”, cuvinteșipropoziții. 

Anunțeleviicăvomefectuaoperații  

deînmulţireînconcentrul 0-100 , 

prinadunărirepetatesauutilizândpr

oprietăţi ale înmulţirii. 

  

5.Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVTATE DIRECTĂ 

Împărtăşirea cu ceilalţi: 

 

Prezentarea planşei cu grupul 

de  litere ,,ci”  de mână. 

Se stabilesc literele componente. 

Se scrie pe tablă grupul de litere 

de către învăţătoare. 

Copiii „scriu” în aer, pe bancă cu 

degetul, cu stiloul închis. 

 Se fac exerciţii pentru încălzire 

muşchilor mici ai mâinii. 

 

Incălzirea mâinilor pentru 

scriere se face prin 

joc:”Mișcăm degetelele’ 

- exerciții de 

deschidereșiînchidere a mâinilor; 

- morișcaînainteșiînapoi;  

ACTIVITATE INDIRECTĂ 

 

 

 

Rezolvă exercițiile de pe fișă: 

 

Matei iubește mult lebedele și le 

consideră prietenele lui. Într-o zi 

vede pe lac 3 familii a câte 6 

lebede.  

Câte lebede sunt în total? 

 

 

1.Scrieînmulțirilereprezentateînur

mătoareledesene, 

prinadunarerepetată de termini 

egali. 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

Observare

a 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Observare

a 

sistematică 

 

 

 

 

Observare

acomporta

men-

tuluicopiil

or 
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- masareamâinilor;  

-mimareacântatului la pianetc; 

- întoarcerea palmelor în sus şi în 

jos. 

 

Scrierea grupului de litere „ci” 

mic de mână 

 

Se reaminteşte poziţia corectă în 

timpul scrierii. 

Se reactualizează cunoștințele 

referitoare la așezarea in pagina, 

spațiul dintre litere.. Elevii scriu 

trei grupuri de litere în caiet. Se 

verifică modul de scriere.Elevii 

care au scris corect continuă, 

ceilalţi mai exersează, sunt 

ajutaţi, li se explică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATE INDIRECTĂ 

 

Elevii scriu trei rânduri cu 

grupul de litere „ci” mic de 

mână. 

 

 

 

                                              

(Anexa 1) 

Transcrie și continuă rezolvare: 

 

1).3 x 6 = 6 + 6 + _  

         =       12  + _  

= 

 

 

2. Scrieţi fiecare adunare de 

termeni egali ca înmulțire: 

a) 2 + 2 =  

 

b) 9 + 9 + 9 + 9 =  

 

 

ACTIVTATE DIRECTĂ 

 

Se citesc rezolvările exercițiilor. 

Se corectează, dacă e cazul. 

 

 

 

 

 

3.Scrie ca sumă de doi termeni 

egali fiecare dintre numerele: 12 

și 20. 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

Observare

a 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Observare

a 

sistematică 

 

 

 

 

Observare

acomporta

men-

tuluicopiil

or 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Scrierea cuvintelor şi 

propoziţiilor 

Vor copia din manual grupul de 

litere, cuvintele și propoziția. 

 

 

Apoivor transcribe propozițiile: 

 

E oracinci. 

Eusunt cu Maricica la cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Compară 

scriindunuldintresemnele: 

 „<, =, >” 

 

4 x 5  __ 4 + 5 ; 

2 x 1 __2 + 1; 

3 x 1 __ 3 – 1; 

S x 6 __ 6 x 5; 

3 x 9 __ 9 + 3. 

 

5.Ladublulnumărului 8 

adaugănumărul 25. 

 

6.PrietenaMariei are la fereastră 4 

ghivece. Înfiecareghiveci au 

înfloritcâte 3 flori.  

Câteflorisuntîn total? 

 

Rezovare (verbalizare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

Observare

a 

 

 

Exercițiul 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare

a 

sistematică 

 

 

 

 

Observare

acomporta

men-

tuluicopiil

or 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Apreciezcopiiicare au 

scrisfrumos. Suntaplaudați. 

 

 

 

 

 

6.Obținere

a 

performan

ței 

ACTIVITATE DIRECTĂ 

Solicit elevilorsăcoloreze, după 

model, baloanele cu literele care 

formeazădenumireaelementelor 

din imagine.(Anexa 3) 

(PISICA, ARICI, CIUPERCI)  

 

 

ACTIVITATE INDIRECTĂ 

 

Calculeazășicompleteazănumă

rul de: 

 

 mâin

i 

picio

are 

aripi 

buni

ca 

   

mota

nul 

   

vrabi

a 

   

oaia    

 

                                                  

(Anexa 2) 

Rezolvare 

 

 mâin

i 

picio

are 

aripi 

buni

ca 

2 2 0 

mota

nul 

0 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecierea 

prin 

calificative 
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vrabi

a 

0 2 2 

oaia 0 4 0 

 

7. 

Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

transferulu

i 

 

Se 

cereelevilorsăînchidăcaieteleșisă

deschidămanualul. 

Se citeștelecția model de 

cătreprofesor. 

Numește 2- 3 elevipentru a 

citilecțiaînîntregime.  

 

Temăpentruacasă. 

Temapentruacasă. 

Explicații. 

 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

8. 

Încheierea 

lecţiei 

Se fac aprecieri verbale individuale şi colective cu privire la 

activitatea elevilor. 

Se cântă … 

 

 

 Aprecieri 

verbale 
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ANEXE CLASA I 

ANEXA 1 

Jocul „Prietena Omiduța veselă”!  

Uniți silabele de pe corpul omiuței pentru a forma cât mai multe cuvinte, după exemplul dat.    

 

ANEXA 2 

 

Desenațiînovalulgol o fetițăsau un băiatșiscrieținumele cu litere de tipar ( săcuprindăgrupul de litere 

„ci”).  

 

 

 

 

 
ANEXA 3 

 

Colorați, după model, baloanele cu literele care formeazădenumireaelementelor din imagine.  

 

 

ANEXA  1      CLASA a II-a 

 

Scrieînmulțirilereprezentateînurmătoareledesene, prinadunarerepetată de termini egali. 
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ANEXA  2 

Calculeazășicompleteazănumărul de: 

 

 mâini picioare aripi 

bunica    

motanul    

vrabia    

oaia    
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Prezentarea unei activități de învățare la limba și literatura română 

prof. învățământ primar Chivu Liliana 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Tg. Mureș 

 

Clasa a III-a 

Discipline: Limba și literatura română, AVAP, Muzică și mișcare 

U.Î.: „ În prag de sărbători” 

Denumirea activității: Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus 

Tipul lecției: de sistematizare și consolidare a cunoștințelor 

Scopul:  -  deducerea  sensului cuvintelor prin raportare la texte familiare;  

- consolidarea deprinderii de identificare a cuvintelor cu același sens/ cu sens opus 

față de anumite cuvinte date 

Forma de realizare: Activitate integrată 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode didactice : ghicitoarea, jocul didactic, exercițiul ( analogia), explicația, conversația, 

decupare, lipire. 

Mijloace de învățământ: calculator, videoproiector, film didactic, ghicitori, flipchart 

magnetic, coală mare de hârtie, bilete cu sarcini/cuvinte, bol, magneți, markere, șabloane cu 

cizmulițe, foarfece, lipici, caiete, instrumente de scris. 

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi 

Bibliografie: 

• Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a III-a – a IV-

a, București, 2014 

• Adeluța Roșu, Călătorie prin limba română, exerciții și comunicare – clasa a III-a, Ed. 

Carminis, 2016 

• https://orapovesteicaie.wordpress.com/category/sinonime-antonime/ 

• https://youtu.be/-7N2dLf8i1k 

• https://youtu.be/ej16q9pTeNA 

• https://emalascoala.ro/sinonime-si-cartofi-prajiti/ 

Competența specifică vizată: 

 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de 

comunicare familiare 

Activitate de învățare din programă: 

https://emalascoala.ro/sinonime-si-cartofi-prajiti/
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- folosirea unei tehnici de încercare și eroare pentru a descoperi semnificația cuvintelor; 

 - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale și nonverbale pornind de la contextul 

audiat 

Descrierea activității:  

1. Captarea atenției s-a făcut cu ajutorul a două ghicitori proiectate pe ecran: 

 

Căutând cu luare-aminte, 

Găsești vorbe (sau cuvinte) 

Folosite mai ales 

Cu același înțeles. 

Când același lucru-arată, 

(Desemnează sau numesc) 

Și se pot schimba firesc 

În aceeași frază, iată, 

Ele, ține minte bine, 

Sunt cuvinte SINONIME. 

 

Eu spun MIC, iar tu spui MARE. 

Eu spun TARE, tu spui MOALE. 

Dacă nu e NEGRU-i ALB, 

Iar dacă nu-i GRAS, e SLAB. 

Iepurilă e... FRICOS, 

Dar Azor e... CURAJOS. 

Melcu-i LENEȘ, merge greu, 

Eu sunt HARNIC, fug mereu. 

Ne-am jucat cu ANTONIME. 

V-a plăcut, nu? Școala vine; 

Cum va fi? UȘOR sau GREU? 

"Lasă, că mă descurc eu!" 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  

 

1858 

 

2. Anunțarea subiectului lecției: 

„Astăzi ne vom juca cu cuvintele și vom găsi SINONIME și ANTONIME.” 

Se precizează rolul utilizării sinonimelor în vorbire/scriere. 

3. Sistematizarea și fixarea cunoștințelor: 

„Pentru a vă reaminti ce sunt sinonimele și antonimele, vă rog să urmăriți cu atenție filmulețul 

următor:” 

https://youtu.be/-7N2dLf8i1k 

4. Obținerea performanței: 

După vizionare, am integrat în lecție jocul didactic „Eu am…Cine are…?”, întrucât am considerat 

că este, pe de o parte, foarte adecvat conținutului lecției, dar, în egală măsură antrenant și atractiv.  Este 

un joc foarte ofertant, întrucât se poate folosi la diferite discipline sau teme, bazându-se pe găsirea 

perechii unei noțiuni, categorii, a unui număr etc.  

Înainte de demararea jocului se poartă cu clasa, o scurtă conversație despre semnificația 

sărbătorii Sf. Nicolae, accentuându-se mesajul acesteia de a fi cuminți și milostivi. 

Fiecare elev primește câte o coală de hârtie colorată, pe care sunt imprimate șabloanele a două 

cizmulițe, având mențiunea: SINONIME/ANTONIME, șabloane pe care ei le decupează și le lipesc 

pe caietele de limba română. 

Scopul jocului: identificarea sinonimelor sau a antonimelor unor cuvinte date, deducerea 

sensului unui cuvânt prin raportare la contextul audiat 

Descrierea jocului:  

Pe o foaie de flipchart sunt lipite două cizmulițe roșii – Ghetele lui Moș Nicolae (Tema a fost 

predată în preziua respectivei sărbători). În prima cizmă se colectează cartonașele cu sinonime, iar în 

a doua, cele cu antonime. (Anexa 1) 

Elevii extrag, pe rând, dintr-un bol, câte un bilet.  Biletele albe conțin  întrebarea, iar cele verzi, 

răspunsul. Pe rând, va ieși în fața clasei câte un elev care a extras bilet alb și va rosti următoarea 

formulare: 

„Eu am…( va citi cuvântul de pe bilet). Cine are …( sinonimul sau antonimul)? 

Atât elevul care adresează întrebarea, cât și elevii care au extras un bilet verde  vor fi foarte atenți la 

cerința exprimată de colegul lor, dar și la identificarea corectă a sensului cuvântului de pe propriul 

bilețel, pentru a interveni prompt, în cazul în care au răspunsul solicitat. Cei doi elevi ( uneori pot fi și 

trei) vor introduce biletele în cizma corespunzătoare, urmând ca jocul să continue până la epuizarea 

tuturor întrebărilor și răspunsurilor. 
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 Fiecare elev notează pe caiete, în dreptul cizmuliței corespunzătoare, sinonimele/antonimele 

pe care fiecare coleg le citește de pe bilețelul extras. Astfel, fiecare copil este atent la tot ceea ce se 

întâmplă în jur, chiar dacă el și-a îndeplinit deja sarcina de pe bilețel. 

Jocul poate fi complicat prin adăugare unor cerințe suplimentare, legate de asocierea sensului 

cuvântului cu textul studiat în care a fost întâlnit, formularea de propoziții etc. 

5. Asigurarea retenției și a transferului: 

Propun elevilor jocul: „Sinonime la … minut”. 

Sarcină: Cine scrie pe caiet, în timp de 1 minut, cele mai multe sinonime ale cuvintelor: 

POPOR, ȚARĂ, ZĂPADĂ 

Elevii lucrează în perechi. 

După scurgerea timpului de lucru, se verifică sinonimele găsite, făcându-se corecturile/ 

completările de rigoare și se desemnează câștigătorii.  

Toți copiii participanți la activitate primesc câte o recompensă dulce ( „cârja lui Moș Nicolae”) 

și câte un abțibild semnificativ. 

Lecția se încheie cu intonarea cântecului „ Vine Moș Nicolae!” ( cu gestică). 

https://youtu.be/ej16q9pTeNA 

6. Încheierea activității: 

Se fac aprecieri asupra activității elevilor și se precizează tema de casă ( Auxiliar „Călătorie 

prin limba română, exerciții și comunicare – clasa a III-a, p. 21 – 22, ex. 1 – 7). 

 

 

 

 

Anexa 1. 

Biletele sunt orientative. Eu am pregătit un număr de 30 de bilețele și am ales cuvintele prin raportare 

la textul literar „Traian și Dochia”, studiat recent la limba română. Fiecare poate să se adapteze la 

specificul clasei pe care o conduce, la nr. de elevi etc. Iată câteva exemple! 

 

Eu am:  STĂPÂN.  

Cine are antonimul? 

SUPUS 

 

Eu am: BELȘUG.  

Cine are sinonimul? 

BOGĂȚIE 

Eu am: PRIETEN.  AMIC 
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Cine are sinonimul? 

Eu am: VITEJIE.  

Cine are sinonimul? 

CURAJ 

Eu am: NEAM 

Cine are sinonimul? 

 

POPOR  

 

RUDĂ 

Eu am: FRUMUSEȚE. Cine are antonimul? 

 

URÂȚENIE 

Eu am: JURĂMÂNT. Cine are sinonimul? 

 

LEGĂMÂNT 

Eu am: BLÂND.  

Cine are antonimul? 

ASPRU 
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Numele cadrului didactic Mica-Prundeanu Anca 
Unitatea de învățământ Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad 

Județul Arad 

 

CLASA I 

DISCIPLINA AVAP 

DOMENIUL Pictură 

CONȚINUTUL DIN 

PROGRAMA ȘCOLARĂ 

 

Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii 

compoziţii 

 

COMPETENȚA 

SPECIFICĂ 

2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă 

2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a  

obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 
- Să decoreze două pietre de râu alese de ei, folosind 

vopsele acrilice, având idei de sprijin; 

- Să realizeze o expoziție online cu lucrările finisate, 

care să se finalizeze cu o tombolă; premiile vor fi 

chiar lucrările colegilor, pe care le vor primi când 

revin la școală. 

DESCRIERE ACTIVITATE Elevii primesc provocarea de a observa exemple de lucrări 

foarte diverse realizate cu vopsele acrilice. Învățătorul 

intervine cu explicații, observații legate de modul de lucru, 

culori, modele etc.. În continuare se acordă timp de lucru. 

Elevii lucrează online, iar la final fotografiile cu lucrările se 

trimit învățătorului pe Google Classroom. Acordarea 

premiilor se face prin tragere la sorți.  

RESURSA/RESURSELE 

ONLINE 

1. https://padlet.com/ancamica/cc177x5ndtzbudkh 

 
 

https://padlet.com/ancamica/cc177x5ndtzbudkh
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Jocuri didactice, metode interactive și fișă de evaluare pentru lecția 

Substantivul - numărul și genul 

                                                                                     Prof.înv.primar Iconaru Manuela 

                                                                            Școala Gimnazială „Pictor N. Grigorescu”Oraș Titu, 

jud. Dîmbovița 

Clasa:  a III-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Semnele nescrise ale naturii 

Subiectul lecției: Substantivul - numărul și genul 

Tipul lecției: consolidare 

Competenţa specifică vizată: 

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit 

 - observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/gen etc) 

Scopul lecției: dobândirea de cunoștințe referitoare la numărul și genul substantivului 

Obiective operaționale: 

Elevii vor fi capabili: 

- să  exemplifice substantive la numărul singular sau plural. Obiectivul se consideră realizat dacă 

fiecare elev exemplifică substantive pentru fiecare număr 

- să completeze cu substantivele corespunzătoare la numărul singular sau plural. Obiectivul se 

consideră realizat dacă fiecare elev completează cel puțin trei din cele cinci situații date. 

- să numere substantivele pentru a afla genul lor. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

numără corect substantivele în vederea stabilirii genului acestora. 
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-să analizeze gramatical substantivele date precizând numărul şi genul acestora. Obiectivul se 

consideră realizat dacă toți elevii analizează gramatical cel puțin trei din cele cinci substantive date 

Metode, procedee și tehnici didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul 

didactic, cadranele 

Mijloace de învăţământ: cartonașe, carioci/creioane colorate, fișe   

Forme de organizare:frontal, individual, în perechi, în echipă, în grup 

Evaluare:  observația sistematică, aprecieri verbale, evaluare scrisă 

Dirijarea învățării: 

            Joc didactic: ,,Roșu și albastru’’ 

Fiecare elev va ține în mâna stângă un creion colorat/cariocă de culoare roșie, iar în mâna 

dreaptă un creion colorat/cariocă de culoare albastră. Culoarea roșie reprezintă substantivele la 

numărul singular, iar cea albastră substantivele la numărul plural. 

Cadrul didactic prezintă oral câte un substantiv la numărul singular sau plural, iar elevii la 

comandă ridică creionul colorat sau carioca, în funcție de răspunsul pe care-l cred corect. Dacă 

cineva trișează se poate continua jocul cu ochii închiși, când li se va da startul. 

           Joc didactic: ,,Simultan’’ 

            Se vor forma echipe de câte 6 jucători. În cadrul fiecărei echipe, elevii vor fi perechi: 

perechea de feminin, perechea de masculin și perechea de neutru. Elevii vor sta spate în spate pe 

scaune. Cei care rămân fără pereche vor supraveghea desfășurarea jocului și vor monitoriza pe cei 

care greșesc sau rezolvă corect sarcina. 

Cadrul didactic va enunța un substantiv, iar la comanda acestuia, trebuie să se ridice în 

picioare perechea(ambii elevi care stau spate în spate) care are genul substantivului precizat. Dacă 

unul dintre coechipieri dintr-o echipă a greșit sau altă echipă se ridică greșit, va fi depunctată și va 

pierde. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  

 

1864 

 

Câștigă echipa care s-a ridicat corect de trei ori, din 9 încercări(câte trei pentru fiecare gen).În 

caz de egalitate se repetă până la prima greșeală. 

             Joc didactic: ,,Să analizăm dovezile’’ 

  Organizați în echipe de câte 4 elevi, aceștia analizează substantivele date, stabilind numărul și 

genul acestora pe fișe. 

coji= substantiv, nr. ………., gen ……….. 

plantă  = 

mieji = 

copac = 

               Cadranele- în grup 

1.Subliniază substantivele de la numarul plural și 

trece-le la numărul singular: 

artiști- 

bicicliști- 

flori- 

2.Completeză schema genurilor: 

 

o rochiță- 

un penar- 

un trandafir- 

3.Analizează substantivele în funcție de număr și 

gen, după model: 

flori- substantiv, nr.plural, gen feminin 

Cartea are multe desene și autori.  

4. Desenează un obiect preferat de genul 

neutru. 

  

Obținerea performanței și evaluarea: 

Elevii vor primi o fișa de evaluare ,,Detectivi de substantive’’. 

Încheierea lecției : 

Se notează tema pentru acasă. Se fac aprecieri verbale colective și individuale. 
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  Fișă de evaluare - ,,Detectivi de substantive’’ 

1.Scrie substantivele din textul de mai jos ȋn cele două coloane, după numărul la care se 

află. 

O gaiță tot  ciripea singură. A văzut o nucă. Prin luminișuri se auzea un ecou puternic. Câțiva ulii 

zboară pe deasupra. Ce se anunță oare? 

                Numărul singular Numărul plural 

    

    

    

  

2. Completează enunțurile, subliniază substantivele, apoi grupează-le pe genuri ȋn tabel: 

Astăzi îmi serbez...... Au venit toți ....... mei. Am primit foarte multe ......Împreună am mâncat câte o 

...... dulce de ...... 

 Gen masculin          Gen feminin Gen neutru 

      

      

      

      

 

           3. Alcătuiți  enunțuri cu substantivele de la exercițiul 2, numărul singular.    

                     Descriptori de performanță: 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 

I1 -recunoaște și grupează 

după număr  5 substantive 

-recunoaște și grupează 

după număr  4 substantive 

- recunoaște și grupează 

după număr  3 substantive 

I2 -completează corect 5 

substantive și le grupează 

după gen 

-completează corect 4 

substantive și le grupează 

după gen 

-completează corect 3 

substantive și le grupează 

după gen 
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I3 -alcătuiește 3 enunțuri cu 

substantivele de la 

nr.singular 

-alcătuiește 2 enunțuri cu 

substantivele de la 

nr.singular 

-alcătuiește un enunț cu 

substantivele de la 

nr.singular 
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CAPITOLUL III - PROIECTE EDUCATIVE
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PROIECT EDUCAŢIONAL  

 

,,ANTIDOT PENTRU BULLYING” 

STRATEGIE DE PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE PRIVIND BULLYINGUL ÎN ŞCOALĂ 

 

                                                                                        Galea Maria 

                                     Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” Sântana, jud. Arad 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI:  STOP  BULLYING 

ARGUMENTUL: 

 Școala are un rol important în viața cotidiană a copiilor noștri, se așteaptă să îi învețe pe copii 

să gestioneze sentimentele și experiențele negative și să facă față agresiunii și bullying-ului. 

Intimidarea/amenințarea este o încercare agresivă, sistematică și continuă, în scopul subminării și 

rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni pe care le are acesta. 

 Efectele asupra victimei sunt adesea devastatoare din punct de vedere emoțional, 

comportamental și educațional. 

 Bullying-ul poate transforma școala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să fie un 

mediu în care copiii să se simtă în siguranță. 

 Este foarte important să informăm copiii, părinții, pe toți cei care conlucrează în sistemul 

educațional. Copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți, în speranța că 

numărul cazurilor de bullying se va diminua. 

 Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor și nimeni nu ar trebui să fie indiferent 

față de acele persoane care se află în incapacitatea de a se descurca într-o situație de bullying. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

Elevii din învățământul primar și gimnazial 

Cadrele didactice 

DURATA DERULĂRII PROIECTULUI: 

Martie-iunie 2021 

DENUMIREA INSTITUȚIILOR PARTENERE: 

Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” Sântana 

Primăria Orașului Sântana 

Toate școlile din județul Arad care participă la concursul - proiect 

INIȚIATORI PROIECT: 

Prof. Itinerant G.C. 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

Prof. G.M. 

Prof. M.C. 

Prof. Psiholog A.D. 

Elev R.O. clasa a VIII-a  

Elev J.R. clasa a VII-a 

Polițist de proximitate G.D. 

RESURSELE ALOCATE IMPLEMENTĂRII: 

• umane: elevi ciclul primar și gimnazial 

               învățători, diriginți 

               comitetul reprezentativ al părinților 

               reprezentanți ai primăriei 

• materiale și tehnice: coli albe, markere, flipchart, creione, pensule, acuarele, aparat foto, laptop, filme 

tematice, presa locală, pagina web 
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• de timp: perioada martie-iunie 2021 

                 o activitate pe lună 

DOMENIILE DE INTERES:  

• interdisciplinaritate – educaţie artistică, plastică, educație civică 

TIPUL: județean, interdisciplinar 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Informarea corectă a elevilor din învățământul primar și gimnazial, a părinților, a cadrelor 

didactice cu privire la fenomenul bullying. Se vor urmări câteva aspecte: definire, forme de 

manifestare, cauze, efecte, forme de prevenție, modalități de a lua atitudine în vederea diminuării 

numărului cazurilor de bullying. 

OBIECTIVELE: 

• Diseminarea informațiilor despre bullying 

• Aplicarea unor chestionare cu tema bullying 

• Creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului bullying în rândul elevilor, 

părinților, cadrelor didactice și al nivelului de informare a acestora asupra necesității implicării în 

prevenirea și combaterea acestui fenomen 

• Însușirea de către elevi, părinți, cadre didactice a unor tehnici de gestionare corectă a situațiilor în care 

elevii sunt victime ale bullying-ului 

• Consilierea elevilor care practică bullying, aplicând metode de exprimare a emoțiilor negative și de 

rezolvare a conflictelor interioare proprii 

• Instruirea cadrelor didactice și a părinților în vederea sprijinirii copiilor(victime/agresori) implicați în 

situații de bullying 

• Diseminarea rezultatelor proiectului 

BENEFICIARII DIRECȚI AI PROIECTULUI SUNT : 

Elevi, părinți, cadre didactice 

REZULTATELE AȘTEPTATE : 

• Elevii, părinții, cadrele didactice să fie informați cu privire la fenomenul de bullying 

• Însușirea de către elevi, părinți, cadre didactice a unor metode  și tehnici de gestionare corectă a 

situațiilor de bullying 

• Realizarea lucrărilor/portofoliilor propuse 

• Realizarea unei expoziții în holul primăriei cu lucrările elevilor 

EVALUAREA (internă și externă): 

• Metode de lucru: conversația, expunerea, exercițiul, exerciții practice de modelare comportamentală, 

discuții/dezbateri 

• Instrumente de evaluare: afișe pentru mediatizarea proiectului, recompense, diplome, expoziții 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

 

Plan de diseminare 

 

Data activității de diseminare 

(luna/anul) 

Activitatea de diseminare 

Martie 2021 Realizarea unor afișe prin care se vor transmite 

informații despre proiect. 

Punerea afișelor la avizierul școlilor. 

Postarea informațiilor pe pagina web a 

proiectului. 

Aprilie 2021 Vizionarea unor filme tematice. 

Discuții/dezbateri pe baza filmelor urmărite. 

Realizarea unor jocuri de rol. 
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Aplicarea unor chestionare. 

Realizarea unor fotografii. 

Diseminarea rezultatelor în mass-media. 

Mai 2021 Realizarea unor referate. 

Realizarea unor desene/fotografii. 

Realizarea expoziției de desene/fotografii în 

holul primăriei. 

Iunie 2021 Diseminarea proiectului în mass-media. (ziarul 

local, pagina web) 

Publicarea rezultatelor proiectului. 

Publicarea unor fotografii sugestive. 

Realizarea unei expoziții de fotografii. 

Festivitatea de acordare a diplomelor și 

recompenselor. 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE: 

Nu se percepe taxă de participare. 

Înscrierea participanților: 

Proiectul județean, interdisciplinar în domeniul educației artistico-plastice și educației civice se 

adresează tuturor elevilor și cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, care doresc să 

împărtășească fotografii de la activitățile desfășurate și desene/expoziție de desene realizate de elevi 

pe tema bullying-ului. 

Secțiuni: 

Secțiunea I –Desen-Pictură 

- Tehnică și material – la alegere, format A4 

- Se va urmări tematica propusă 

- Se completează acordul de parteneriat și fișele de înscriere 

- Se vor lua în considerare numai lucrările realizate de către elevi 

- Fiecare desen va avea pe verso, în colțul din dreapta jos, o etichetă care va conține: titlul lucrării, 

numele și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară, localitatea, județul, numele și prenumele cadrului 

didactic îndrumător 

- Fiecare cadru didactic poate participa cu 3 copii/lucrări 

Secțiunea a II-a – Fotografie 

- Vor fi fotografiate activitățile reprezentative, realizate de elevi 

- Mărimea fotografiei – A5 

- Fotografia să fie astfel realizată încât să evidențieze cât mai bine activitatea  și finalitatea ei, să fie 

clară și de calitate 

- Fotografiile vor fi însoțite de o scurtă prezentare și vor conține obligatoriu: titlul fotografiei, numele 

și prenumele elevului, clasa, unitatea școlară, localitatea, numele și prenumele cadrului didactic 

coordonator (toate vor fi scrise pe o coală A4 care va însoți fotografia într-o folie de protecție) 

- Fiecare cadru didactic poate participa cu 3 lucrări. 

 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Cadrele didactice vor participa cu maxim 6 lucrări, dar nu 

mai mult de 3 lucrări pe sesiune. Comisia de concurs va fi aleasă de către coordonatorii proiectului. Se 

vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acuratețea și impresia artistică.  

Se vor acorda premiile I, II, III și  mențiune pentru fiecare secțiune și nivel de vârstă, precum și diplome 

de participare tuturor elevilor participanți și adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare. La concurs 

pot participa mai multe școli din județ, lucrările vor fi trimise pe adresa școlii coordonatoare, adresă 
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care se găsește în acordul de parteneriat. Lucrările vor fi expuse în holul primăriei Sântana, iar 

premierea va avea loc la o dată anunțată ulterior.  
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Școala De Vară ,,Re-Creație La Altitudine” 

Ediția A Iii-A, 2021 

                                                                    Prof.Drd. Dorina Paicu  

                                                        Școala Gimnazială Poiana Stampei, Suceava 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT/ORGANIZATOR: 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ 

aplicante: 

Școala Gimnazială Poiana Stampei 

Adresa completă Str. Principală, Nr. 115, loc. Poiana Stampei,  

Jud Suceava 

Nr. de telefon/fax  

Site şi adresă poştă electronică scoala_poianastampei@yahoo.com 

Coordonator/i  Paicu Dorina, director Școala Gimnazială Poiana 

Stampei 

Buculei Valentina Mihaela, profesor Palatul 

Copiilor Suceava 

Numărul cadrelor didactice participante  10 

Numărul elevilor participanţi la proiect 55 

Experiență în desfășurarea activităților din 

cadrul școlilor de vară  

Școala de Vară ,,RE-CREAȚIE LA 

ALTITUDINE” 

Ediția I - 2018 

Ediția a II-a - 2019 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

1. Denumirea proiectului Școala de vară : RE-CREAȚIE LA ALTITUDINE 

2. Domeniul în care se încadrează proiectul: Arte și abilități de viață 

3. Ediţia: nr. 3 

4. Grup țintă (număr și descriere): 10 preșcolari, 40 de elevi din ciclul primar și gimnazial, 5 

elevi din ciclul liceal,organizați pe ateliere de lucru 

5. Perioada de desfășurare: 05 - 09 iulie 2021 

6. Scopul proiectului: dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, a unei imagini de sine pozitive, 

a competențelor de comunicare, exprimare și punere în valoare a potențialului personal, de grup 

și în interacțiune cu mediul înconjurător; valorificarea aptitudinilor artistice, emoționale și  de 
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leadership ale elevilor. 

7. Rezumatul proiectului 

Școala de vară  cu titlul „RE-CREAȚIE LA ALTITUDINE”, aflată la a treia ediție, se 

desfășoară în perioada 05 - 09 iulie 2021, pe parcursul a șase zile de activități instructiv-educative, 

dedicate elevilor și liceenilor din comuna Poiana Stampei.  

               Ultima zi va fi dedicată vernisajului expoziției cu lucrări, premierii elevilor și a profesorilor 

participanți.  

Proiectul urmărește creșterea nivelului de autocunoaștere/cunoaștere a celorlalți, identificarea nevoilor 

de formare; creșterea încrederii în propriile capacități, identificarea posibilităților de valorizare a 

„punctelor tari”; dezvoltarea capacității de exprimare a emoțiilor; dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare; dezvoltarea imaginației și creativității. 

       Valorificarea talentului artistic al elevilor interesați se va realiza prin organizarea de ateliere 

de lucru: artă populară, pictură, interpretare vocală, educație emoțională, dezvoltare personală, 

broșura taberei. 

 Rezultatele calitative și cantitative ale proiectului vor fi diseminate în mediul școlar, la 

nivelul comunității și al zonei, dar și la nivel județean și național, prin intermediul rețelelor de 

socializare și presă.  

În cadrul sesiunii județene de comunicări „O educație de calitate prin valori multiculturale” 

(care se va desfășura la sfârșitul lunii iulie), elevii și cadrele didactice participante vor realiza lucrări 

care să prezinte activitățile desfășurate și impactul pe care l-au avut în dezvoltarea culturii 

organizaționale a unității, dar și în relația școală-familie-comunitate. 

 Dorim ca proiectul să continue să se desfășoare anual, să câștige în valoare și calitate, iar 

tinerii pe care îi pregătim astăzi să fie viitorii cetățeni ai comunei și ai zonei și să-și poată asigura un 

trai decent, valorificând potențialul personal, potențialul cultural și potențialul natural al Țării 

Dornelor. 

8. Bugetul proiectului: 

Participanții NU platesc taxe de participare!  

Buget –autofinanțare (parteneri) 

Buget total Buget propriu Buget parteneri Cazare Masă 

3000 - 3000 ocazional ocazional 
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C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Argument, justificare 

             Tabăra de vară se încrie într-un proiect mai amplu ce are ca scop dezvoltarea comunei Poiana 

Stampei, pe toate planurile și motivarea tinerilor să rămână în localitate. Dezvoltarea economică 

vizează în principal valorificarea potențialului turistic al zonei : peisajul, aerul curat, hrana ecologică, 

ospitalitatea locuitorilor. 

             Dezvoltarea culturală pornește de la păstrarea și perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor 

strămoșești, de la cele artistice până la cele gastronomice. 

Dezvoltarea socială urmărește formarea la copii a unei personalități sănătoase, armonioase, 

bazate pe valorile  

morale universale, dezvoltarea abilităților de comunicare, de lucru în echipă și conlucrare în realizarea 

unui scop comun.  

 Resurselor pe care ni le pune la dispoziție mediul înconjurător se alătură o valoroasă moștenire 

folclorică, dar factorul uman are rolul hotărâtor în valorificarea acestor resurse. De aceea se impune  

să-i pregătim pe copii pentru viață, dezvoltându-le încrederea în sine, capacitatea de exprimare, 

abilitățile de comunicare. Cu atât mai mult cu cât copiii, deși harnici și inventivi,nu știu să pună în 

valoare și să promoveze potențialul personal, de grup și natural de care dispunem.  

Având în vedere sucesul ediției anterioare și gradul mare de implicare al copiilor și partenerilor 

din program, dar și a altor instituții, dorim ca prin acest proiect și prin alte proiecte care se aliniază 

acestui scop, comunitatea din Poiana Stampei și întreaga zonă a Dornelor să prospere, atât din punct 

de vedere economic, cât și social și cultural. 

2.  Obiective 

Obiective generale/specifice: 

Creșterea nivelului de autocunoaștere/ cunoaștere a celorlalți, identificarea punctelor tari și a punctelor 

slabe; 

Creșterea încrederii în propriile capacități, identificarea unor posibilități de punere în valoare a 

punctelor tari; 

Dezvoltarea capacității de exprimare a emoțiilor, dezvoltarea capacității de a-și exprima propriile 

sentimente/păreri; 

Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare, aplicarea corectă a abilităților de comunicare și 

exprimare a opiniei personale; 

Dezvoltarea imaginației și a creativității. 
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GRUP ȚINTĂ :  elevi din localitatea Poiana Stampei și din zonele limitrofe 

DURATA: o săptămână, 05 – 09  iulie 2021 

 

3. Descrierea activităţilor, programul de activitate al școlii de vară 

a) Festivitate de deschidere 

• Prezentarea generală a școlii de vară 

• Prezentarea regulamentului, a programelor și a spațiilor de desfășurare 

• Prezentarea profesorilor, a coordonatorilor și a celorlalți participanți 

b) Ateliere de dezvoltare personală – prof. Mihaela Valentina Buculei 

• Tehnici de autocunoaștere, tehnica interviului 

• Termeni cheie în mass-media (pentru a înțelege mai bine copiii ceea ce urmăresc în presă) 

• Textul jurnalistic versus textul literar 

• Discursul de eveniment.  

• Fotografia de presă versus fotografia artistică 

• Tradiție și  istorie locală în imagini   

Ateliere de dezvoltare personală/formare – prof. drd. Dorina Paicu 

• Vorbirea, act social 

• Prezentarea în public 

• Atitudine și comportament 

• Managementul timpului 

• Educația digitală - formare 

c) Săptămâna ,,Sport, natură, sănătate” - prof. Gheorghe Dumitrache 

• Competiții în aer liber, pe terenul de sport al școlii 

• Inițiere în sporturi extreme 

d)  „Via Transilvanica” - drumeție 

• Incursiune pe traseul Via Transilvanica – sat Tătaru 

• Identificarea obiectivelor marcate pe traseu 

• Stabilirea circuitului turistic și a posibilităților de a-l parcurge 

e) Ediția a III-a a proiectului ,,Povești din habitatul meu misterios” - explorare Rezervație 

„Tinovul Mare” – patrimoniu natural – înv. Ovidiu Georgescu; prof. înv. primar Olguța 

Georgescu; prof. înv. primar Violeta Georgescu; prof. înv. primar Nina Liliana Cîrdei; ed. 

Genoveva Roată 

Drumeție-cercetare univers local  
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• Identificarea amplasamentului, a unor specii de plante rare, plante medicinale, fructe de pădure 

• Identificarea unor specii de animale, descrierea turbei ca substrat a tinovului 

• Identificarea unor izvoare de apă minerală, studiul unor proprietăți ale apei minerale naturale 

• Dezbatere: identificarea posibilităților de valorificare economică a patrimoniului natural  

f) „Meșteșuguri tradiționale”- atelier de creație – patrimoniu cultural, prof. drd. Dorina Paicu, 

meșter popular Lucica Pralea Spînu 

• definirea patrimoniului cultural 

• identificarea elementelor de patrimoniu cultural din localitate 

• importanța păstrării și perpetuării valorilor comunității 

• protecția muncii, prezentarea tehnicii, necesarul  de materiale, studiul tehnicii, prepararea 

culorilor, pregătirea suprafeței  de lucru 

• realizarea de obiecte tradiționale lucrate manual, respectiv cusături și ouă încondeiate, în cele 

două tehnici specifice: oul pictat și oul în ceară, monocrom 

g) „Tradiții în gastronomie” – prof. Maria Jescu, Reveica Ivan, Todașcă Aurica  

• Turismul gastronomic în Bazinul Dornelor 

• Promovare orizont local prin descoperirea unor rețete vechi 

• Expoziție gastronomică 

• Gătit în aer liber 

h) Atelierul de pictură 

• protecția muncii, prezentarea tehnicii, necesarul  de materiale, studiul tehnicii, prepararea 

culorilor, pregătirea suprafeței  de lucru 

• imprimarea desenului 

• completarea detaliilor 

• colorarea picturii 

• finisarea lucrării 

i) Activități de exprimare artistică: interpretare vocală, instrumentală și dans – 5 elevi de 

clasele a IX-a și a X-a 

• Exprimare artistică prin interpretare vocală 

• Interpretare instrumentală 

• Dans 

• Joc de rol 

• Îmbinarea activități pentru realizarea unei scenete 

j) Festivitate de încheiere. Premierea rezultatelor (impresii, sugestii, chestionar de satisfacție) 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
 

1877 
 

k) Expoziție de fotografie și broșura taberei (lucrată de copii) 

• Prezentare la Sesiunea de comunicări cu tema ,,O educație de calitate prin valori 

multiculturale”, ediția a IV-a 

4. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului; 

➢ 50 de lucrări în expoziție, de la toate atelierele de creație 

➢ 20 de lucrări care se vor păstra de către elevi 

➢ 50 fotografii, din care 20 la expoziție 

➢ broșura taberei 

➢ un mini concert  

➢ prezentarea evenimentelor de către copii  

➢ creșterea interesului pentru activitățile nonformale 

5. Modalităţi de monitorizare; 

• fișe de prezență la activitate 

• inventarierea lucrărilor elevilor 

• chestionare 

6. Modalități de evaluare; 

❖ expoziție  

❖ minispectacol  

❖ observarea sistematică  a progresului elevilor 

❖ premierea elevilor și profesorilor participanți 

7. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare; 

o crearea unui eveniment pe rețeaua facebook 

o expunerea afișului  

o publicarea afișului pe pagina școlii 

o prezentare PPT 

o articole în presa locală și zonală 

8. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului; 

Atelierele propuse sunt un preambul al activităților extrașcolare propuse pentru anul școlar 2021-

2022, ele vor continua la Clubul de Lectură, Programul Eco-școală și Cercul ,,Micii meșteșugari” . 

9. Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului : 

• Palatul Copiilor Suceava – oferă consultanță și profesor pentru coordonare ateliere 

dezvoltarea personală 

• Primăria Poiana Stampei – oferă spațiu și suport financiar pentru asigurarea mesei 
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participanților 

• Casa de Cultură Poiana Stampei – oferă spațiu pentru desfășurarea unor activități 

• Asociația „Vechea Bucovină” - oferă materiale pentru atelierul de încondeiat și consultanță 

din partea unui meșter popular 

• Mănăstirea Piatra Fântânele – oferă materiale pentru atelierul de pictură și îndrumare de 

specialitate în domeniul picturii pe lemn/sticlă 

10. Resurse umane 

       Echipa de proiect  - coordonatori: prof. drd. Dorina Paicu - ateliere de creație; patrimoniu 

cultural local; prof. Mihaela Valentina Buculei - dezvoltare personală 

      Membri: profesori ai Școlii Gimnaziale Poiana Stampei 

11. Resurse materiale: 

• Materiale pentru atelierele de creație 

• Broșuri dezvoltare personală și educație emoțională 

• Cărți 

D.8. Diagramă Gantt: 

Nr. 

crt

. 

Obiectiv 

specific 

Activitate 

M
a
rt

ie
 

2
0
2
1
 

A
p
ri

li
e 

2
0
2
1
 

M
a
i 

2
0
2
1

 

Iu
n
ie

 2
0
2
1

 

Iu
li

e 
2
0
2
1

 

A
u
g
u
st

 

2
0
2
1
 

Responsabili 

1. 
Conceperea 

proiectului, 

constituirea 

grupului 

țintă, 

identificarea 

partenerilor 

direcțim, a 

eventualilor 

sponsori, 

lansarea și 

promovarea 

proiectului 

 

Constituirea unei baze 

de date cu profesorii 

participanți la proiect 

      Paicu Dorina 

Buculei 

Mihaela 

Valentina 

Jescu Maria 

Todașcă 

Aurica 

 

Organizarea unor 

evenimente de 

diseminare în unitățile 

școlare eligibile 

   
 

   Echipa de 

proiect 

Schimb de informații cu 

reprezentanții 

Asociației ”Vechea 

   
 

   Echipa de 

proiect 

Profesorii 
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Bucovină”și ai 

Primăriei Poiana 

Stampei 

participanți 

Reprezentanți 

Asociație 

„Vechea 

Bucovină” 

2. Organizarea 

de întâlniri 

pregătitoare 

 

 

 

Stabilirea echipei de 

profesori coordonatori 

de activități 

    
 

  Coordonatori 

proiect 

Stabilirea perioadei de 

inscriere a candidaților 

    
 

  Membrii 

echipei de 

proiect    

Întocmirea 

documentelor specifice 

desfășurării școlii de 

vară 

    
 

  Parteneri 

Stabilirea 

regulamentului și a 

activităților 

     
 

  

3. Desfășurarea 

activităților 

principale 

propuse în 

proiect 

Înscrierea candidaților 

și selecția la nivelul 

unității școlare 

     
 

 Coordonatori 

proiect 

 

Profesori 

îndrumători  

Profesori 

coordonatori  

Stabilirea activităților, 

locațiilor 

     
 

 

Derularea programului       

Evaluarea activităilor  

și centralizarea  

rezultatelor finale 

     
 

 

Premierea 

participanților 

     
 

 
 

 4. Diseminarea 

rezultatelor 

proiectului 

Realizarea unor 

materiale electronice 

cu rezultatele 

proiectului și 

      
 

Echipa de 

proiect 

Profesori 

participanți 
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transmiterea acestora 

către profesorii 

implicați. 

 

Parteneri 

media 

 

Realizarea unor 

materiale în vederea 

monitorizării 

activităților 

proiectului. 

      
 

Echipa de 

proiect 

 

5. Evaluarea 

rezultatelor 

priectului 

Aplicarea 

chestionarelor de feed-

back (privind 

participarea la 

concurs, desfășurarea 

propriu-zisă a 

activităților propuse, 

rezultate finale) 

      
 

Echipa de 

proiect 

Coordonatorii 

 

Coordonatori: prof.drd. Dorina Paicu - director, Școala Gimnazială Poiana Stampei 

prof. Mihaela Valentina Buculei - „Palatul Copiilor” Suceava 
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PROIECT DE PARTENERIAT INTERJUDEȚEAN 

ȘCOALĂ - ȘCOALĂ 

„PRIETENI LA DISTANȚĂ” 

 

Profesor pentru învățământ primar Manole Carmen 

Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Tulcea 

     Argument  

       Desfăşurarea acestui program  în parteneriat vine ca răspuns la nevoia cadrelor  didactice 

din cele două unităţi de a se confrunta cu noi provocări în plan profesoional, de a-şi moderniza stilul 

de muncă, de a elimina rutina din activitatea zilnică, de a contribui sistematic, la formarea şi 

perfecţionarea lor profesională. 

       În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea setei de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea 

experienţei lor de viaţă. 

      Acest parteneriat se constituie într-un schimb de experienţă, în care cadrele  didactice    şi 

copiii  au  prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă, relativ noi pentru ei, să împărtățească  idei, să 

găsească soluţii viabile la problemele cu care se confruntă. 

      Copilul de  vârstă  preșcolară  sau  școlară mică este implicat în viaţa socială prin apartenenţa 

sa la familie, la grupurile de joc şi de învăţare , dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi 

cu diverse instituţii şi organizaţii din comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare 

poate şi trebuie să înceapă de timpuriu. 

       Proiectul răspunde nevoii copilului de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi dezvolta 

personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament activ, conştient 

responsabil, capabil de înţelegere şi respect. 

       Aplicând eficient şi creator, cu ajutorul cunoştinţelor şi prin rezultatele activităţilor proprii, 

ideile, gândurile şi părerile copilului în funcţie de situaţia dată, credem că ajutăm copilul să găsească 

zâmbetul cu care ar fi frumos să putem saluta viitorul. 

Grup ţintă: 

• Școlarii și preșcolarii  de la unităţile implicate în proiect; 

• Învățătorii  și educatoarele  ; 

• Familiile copiilor; 

• Comunitatea locală. 

Perioada de derulare: an şcolar  .......................              

Beneficiari direcţi: Școlarii și preșcolarii  de la unităţile implicate în proiect  
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Beneficiari indirecţi: cadrele didactice implicate în parteneriat, familiile copiilor participanţi, 

comunitatea. 

Parteneri: 

• Şcoala  Gimnazială  „Ion Luca  Caragiale” Tulcea                                                              

• Şcoala  Gimnazială  Jurilovca 

Echipa de implementare:  

• Coordonator proiect: Manole Carmen  Şcoala  Gimnazială  „Ion Luca  Caragiale” Tulcea      

• Membri proiect: educatoarele și învățătoarele de la Şcoala  Gimnazială  „Ion Luca  Caragiale” 

Tulcea                                                           

• Colaboratori proiect: cadrele didactice de la Şcoala  Gimnazială Jurilovca 

Scopul proiectului : 

• dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbajului în situaţii specifice, 

concrete; 

• cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale ţării; 

• experimentarea de către cade didactice  și copii  a unor situaţii noi, stimulative pentru procesul 

cognitiv şi adaptarea comportamentului la situaţii inedite; 

• educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu copiii 

din unitatea parteneră ; 

• antrenarea copiilor în activităţi motrice specifice vârstei, în vederea dezvoltării armonioase; 

• crearea unui climat constructiv de emulaţie între cadrele  didactice  celor două unitӑţi. 

Obiective : 

• colaborarea cadrelor didactice implicate în vederea realizării schimburilor de idei şi materiale; 

• cunoaşterea de către copii a unor obiceiuri şi tradiţii specifice altor zone ale ţării; 

• amenajarea unui spaţiu în școală în vederea popularizării acţiunilor desfăşurate în cadrul 

parteneriatului; 

• să iniţieze  activităţi care presupun  dezvoltarea  climatului  afectiv – pozitiv  în  grup; 

• să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi; 

• să justifice diferite acte de comportament; 

• să descrie într-o manieră clară, precisă relaţiile stabilite între grupuri; 

• să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare, solidaritate,  

   toleranţă); 

• să stabilească relaţii de prietenie şi în afara activităţilor acestui proiect; 

• să manifeste dorinţa de participare la activitatea acestor grupuri. 
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Analiza proiectului: 

• dorinţa cadrelor didactice  de perfecţionare şi afirmare profesională; 

• deschiderea faţă de acest program; 

• oportunitate pentru afirmarea competenţelor profesionale; 

• eficacitatea în organizarea proiectului parteneriat, cu obiectiv final în creşterea  actului 

educaţional; 

• baza materială optimă; 

• posibilitatea deplasării copiilor din cele două unități  școlare. 

Metode şi tehnici de lucru: 

• schimb de experienţă între cadrele didactice  din cele două unități  școlare; 

• activităţi comune între colectivele de  copii  de la cele două școli; 

• vizitarea școlilorr în vederea cunoaşterii reciproce între copii şi pentru stabilirea relaţiilor de 

prietenie; 

• activităţi extracurriculare, vizionare de desene animate, concurs –Cântec, joc şi voie bună; 

• activităţi desfăşurate în parcul mare al oraşului, vizitarea de obiective turistice pentru 

observarea naturii şi protejarea mediului. 

Viziunea proiectului: 

• diversificarea mijloacelor de formare continuă; 

• popularizarea experienţei pozitive; 

• implicarea tuturor furnizorilor de educaţie în promovarea intereselor copiilor; 

• utilizarea resurselor materiale şi umane ale fiecărei unităţi. 

Misiunea proiectului: 

• se creează oportunităţi pentru cadrele didactice  în a-şi demonstra potenţialul şi aptitudinile 

profesionale; 

• se oferă cadrelor didactice  schimbul deschis de opinii; 

• oferirea posibilităţii desfăşurării unor activităţi comune atractive în beneficiul atât al copiilor 

cât şi al cadrelor didactice.; 

Resurse: 

• umane – școlari, preşcolari, învățătoare,  educatoare,  persoane publice; 

• materiale – casete , dischete , C.D. –uri, planşe, cărţi, fişe ilustrative, spaţiile de învăţământ ale 

celor două instituţii; 

• financiare – proprii, sponsorizări, donaţii. 
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Strategii de dezvoltare : 

• investiţia în resurse umane competente, dornice de autodepăşire; 

• dezvoltarea profesională a cadrelor  didactice; 

• dezvoltarea unui învăţământ modern, deschis, flexibil; 

• iniţierea colaborării şi prieteniei între copii şi cadre  didactice; 

• evaluarea comportamentelor copiilor pe parcursul activităţilor ; 

• evaluarea atitudinii cadrelor  didactice faţă de realizarea acestui demers partenerial; 

• abordarea unui management axat pe îmbunătăţirea continuă a conţinuturilor educative şi a 

strategiilor de realizare a proiectului. 

Prognoza activităţilor în parteneriat: 

Proiectare: 

•  întocmirea proiectului de parteneriat; 

•  întocmirea calendarului derulării acţiunilor; 

• popularizarea proiectului de parteneriat; 

• întocmirea proiectelor pentru activităţi şi pregătirea activităţilor  demonstrative. 

Formare, dezvoltare profesională şi personală: 

Cadrele didactice vor contribui cu toate resursele lor profesionale la reuşita şi eficientizarea 

proiectului de parteneriat prin studiu individual,  pavoazarea  sălilor de clasă, informarea părinţilor 

despre acţiunile proiectului, pregătirea produselor pentru informare, desfăşurarea de activităţi 

demonstrative, întâlniri informative şi consultative. 

Evaluarea internă: 

• rapoarte ale celor  două  echipe  referitoare la impactul  pe care l-a avut  parteneriatul; 

•  analiza fişelor de impact şi centralizarea datelor obţinute; 

•  aprecieri finale. 

Evaluare externă : 

• întocmirea unui Raport de evaluare a activităţii desfăşurate în cadrul proiectului de parteneriat; 

• expunerea Raportului în cadrul Comisiei Metodice şi a Cercului Pedagogic; 

• mediatizarea în presa locală; 

• promovarea pe spațiile virtuale   

        Procese de comunicare: prin e-mail, facebook, telefon, poştă, vizite reciproce între cele două 

unităţi. 
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Calendarul derulării activităţilor în parteneriat 

Nr. 

Crt. 

Data Tema activităţii Modalităţi de realizare Responsabili şi 

invitaţi 

1.  Octombrie  Programarea 

acţiunilor ce 

urmează a fi 

desfăşurate în 

cadrul 

proiectului 

Întâlnirea cadrelor didactice din unitățile 

școlare partenere 

Cadrele didactice 

din unitățile 

școlare partenere, 

directorii. 

2.  Decembrie  Cadouri pentru 

prieteni  

- realizarea unor felicitări și trimiterea 

acestora 

Cadrele didactice 

din unitățile 

școlare  partenere 

3.  Februarie  Album pentru 

prietenii mei 

- realizarea unui album foto cu imagini din 

timpul activităților de către fiecare grupă. 

Copii și cadre 

didactice 

4.  Aprilie  Hristos a Înviat! -realizarea unor icoane specifice Paștelui; 

-expedierea acestora 

Educatoarele şi 

preşcolarii 

 

5.  Mai  Ne jucăm 

împreună! 

- primirea invitaţilor  

- observarea sălilor de clasă şi a spaţiilor de 

joacă 

- jocuri sportive  

Cadrele didactice 

din Școala 

Gimnazială ,,Ion  

Luca Caragiale” 
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Forrest Gump – Un personaj pentru orice generație 

Larisa Masay 

 Colegiul Național „Radu Greceanu”, Slatina 

 

Fişă de prezentare: Consiliere şi dezvoltare personală 

Tema: Percepții și perspective 

Nivel: clasa a VII-a 

Resursa folosită: Filmul Forrest Gump (1994), regia Robert Zemeckis, scenariul Eric Roth 

 

Competențe generale: 

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat  

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare 

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare 

 

Competențe specifice: 

1.1. Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva auto-eficacității  

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup 

3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind auto-disciplina și stilul de viață 

sănătos 

 

Scopul activităţii: 

Creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii, precum și identificarea factorilor care 

blochează învăţarea şi a celor care pot facilita acest lucru. 

 

Descrierea activităţii: 

Un posibil mesaj pe care acest film îl promovează în rândul tinerilor este importanța hotărârii 

de a merge întotdeauna mai departe, de a-și depăși condiția actuală și de nu renunța nici la propriile 

visuri și aspirații, nici la sarcinile primite. Forrest Gump este un personaj incredibil de frumos, născut 

cu multiple dizabilități fizice și intelectuale, pe care însă le transformă în calități extraordinare, cu 

ajutorul celor din jur. 

Lecțiile de viață pe care personajul le învață și le transmite mai departe sunt nemuritoare. O 

demonstrează faptul că, în cei 27 de ani de când a fost lansat filmul, replicile lui Forrest au rămas 

printre cele mai citate din istoria cinematografică. Același lucru se intâmplă și cu mesajele sale indirect 

exprimate, acestea având în zilele noastre statut de adevăr general valabil: 
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“Dacă nu încerci, nu o să știi niciodată dacă ești capabil să faci ceva.” 

“Pentru a avea prieteni buni, fii tu mai întâi un prieten bun pentru ei.” 

“Fă cu multă bucurie și din tot sufletul lucrurile pe care îți dorești să le faci.” 

“Când oamenii vorbesc cu tine, ascultă-i și deschide ochii.” 

“Așteaptă-te să fii surprins și bucură-te de acest lucru in fiecare zi.” 

Aceste lecții de viață  pot cu siguranță reprezenta un minunat suport pentru a începe o serie de 

dezbateri care pornesc de la situații concrete din film și se dezvoltă până ating zona individuală, în care 

fiecare dintre elevii din clasă poate vorbi despre experiențele sale personale. 

Un al doilea aspect care merită a fi punctat pe parcursul orei de Consiliere și dezvoltare 

personală pornește de la următorul citat celebru din romanul Să ucizi o pasăre cântătoare, conform 

căruia „Nu poți înțelege cu adevărat pe cineva până nu analizezi lucrurile din perspectiva sa”. Acesta 

ar reprezenta pretextul pentru a lansa o discuție legată de punctul de vedere și de alegerile făcute de 

către personaj principal – Forrest Gump – precum și de către celelalte personaje. Mai mult decât orice, 

este important ca în acest moment să fie introdus conceptul de empatie, de conexiune cu celălalt. 

Forrest Gump este deja un personaj cunoscut, excepțional, dar din păcate, nu de multe ori ne oprim să 

ascultăm povestea celuilalt, sau nu avem deschiderea să o facem și tindem să judecăm după aparențe. 

În contextul în care bully-ing-ul fizic și psihologic este o stare de fapt în școală peste tot în lume, este 

esențial să atragem atenția asupra acestei situații. 

 

Activitatea de evaluare, autoevaluare sau inter-evaluare: 

Fără îndoială, filmul este o resursă foarte valoroasă pentru derularea acestor activități. Este 

greu de crezut că elevii nu ar putea rezona cu problemele expuse, cu situațiile excepționale prezentate, 

cu personajele foarte bine conturate. Din discuțiile purtate și exemplele analizate, se va putea ușor 

observa ecoul pe care acestea îl produc. Va avea loc cu siguranță și un proces de autoevaluare a 

elevilor, de raportare la ei înșiși și la ceilalți. Ceea ce va apărea ca fiind total diferit ar trebui să fie 

perspectiva, punctul de vedere din care aceștia privesc lucrurile acum. 

Se pot distruge stereotipuri și se pot construi punți de comunicare. Prezentate cu delicatețe în 

film, toate aceste evenimente fac ca atmosfera generală să fie una pozitivă, menită să îmbunătățească 

percepția asupra stimei de sine, iar acest lucru este unul cu care pot rezona foarte bine și elevii aflați 

în diverse categorii de risc. 

În ceea ce privește adaptarea la orele de limba engleză, în afara contextului prezentat deja, de 

analiză și dezbatere pe baza temelor date, filmul se pretează unei serii extinse de exerciții: 

- de înțelegere a textului audiat, prin completarea de spații (fill in the gaps), 
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- grile legate de evenimente recente din istoria Statelor Unite ale Americii, despre care vorbește 

Forrest Gump (multiple choice), 

- de potrivire a imaginilor cu descrierea acestora (matching), 

- de reformulare a unui mini-dialog care are loc între două personaje (rephrasing), 

- de scriere creativă (paragraph writing). 

Pentru clasele mai mari, de liceu, și cu precădere pentru clasa a 10-a Profil Bilingv, filmul Forrest 

Gump reprezintă un document important pentru studiul Istoriei Statelor Unite ale Americii, cu 

evenimente fascinante, prezentate din perspectiva unui tânăr minunat. 

 

 

Resurse: 

https://www.imdb.com/title/tt0109830/ 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/55_Dezvoltare%20personala_CP_II_OMEN.pdf 

Lee, Harper, Să ucizi o pasăre cântătoare, Ed. Humanitas, 2003. 
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CAP. IV- ARTICOLE SI STUDII DE SPECIALITATE 
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EXPERIMENTE ȘTIINȚIFICE PENTRU COPII 

 Prof. Înv. Preșc. Onaca Iuliana Carmen 

Grădinița Cu Program Prelungit ,,Pinochio” Zalău, Jud. Sălaj 

          MOTTO: 

                                      ,,Spune-mi și voi uita. Arată-mi și îmi voi aminti.  

Implică-mă și voi întelege.” (Confucius) 

Experiențele din etapa preșcolarității devin fundamente și puncte de reper pentru 

experiențele treptei următoare, școlaritatea, și totodată pentru viitoarele experiențe de viață ale 

copilului/adultului. De aceea se conturează necesitatea unei abordări moderne a educației timpurii, 

cu tendință durabilă, prin intermediul căreia copilul este pregătit să poată face față provocărilor în 

orice situație.  

Deoarece unul dintre scopurile generale ale educației timpurii face referire la dezvoltarea 

de capacități de a interacționa cu mediul prin încurajarea explorărilor, încercărilor și 

experimentărilor ca experiențe autonome de învățare voi prezenta modalități inovatoare de a 

realiza educația pentru știință în grădiniță.  

OUL CRUD ȘI OUL FIERT 

➢ Să presupunem că ai mai multe ouă amestecate, fierte și crude. Trebuie să le separi. Cum 

vei ști dacă un ou este crud sau fiert? Iată o modalitate simplă de a rezolva problema printr-

un experiment foarte distractiv și care, în același timp, îți oferă o lecție utilă de știință. 

 Ai nevoie de: 

▪ un ou fiert 

▪ un ou crud 

▪ o masă 

 

 Pasul 1 – Pune ouăle pe masă 
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 Pasul 2 – Ține unul dintre ouă între degetul mare și vârfurile celorlalte degete. 

Apoi învârte-l ușor. Ai grijă ca oul să nu se rostogolească de pe  masă. 

 

 Pasul 3 – În timp ce oul se rotește, atinge-l ușor ca să-l oprești din învârtit. 

Apoi ia degetul de pe el.  

 

 Pasul 4 – Repetă pașii 2 și 3 și cu celălalt ou. 

Observații: 

1. Oul fiert se va opri imediat din învârtit. 

2. Oul crud va începe în mod surprinzător să se învârtească din nou.  

Explicație: 

➢ În oul crud, coaja și conținutul lichid sunt două corpuri diferite. 

➢ În oul fiert, coaja și conținutul sunt un singur corp, deoarece fierberea a schimbat lichidul 

din interior într-un corp solid lipit de coajă. 

➢ Când este rotit, oul fiert se oprește odată cu conținutul său solid. 

➢ Când este rotit oul crud, doar coaja se oprește, însă conținutul de lichid continuă să se 

învârtă. Când degetul este ridicat, conținutul interior care se rotește face ca întregul ou să 

se învârtă din nou. 
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CUM SĂ UMFLI UN BALON 

 

➢ În general umflăm un balon suflând în el. Dar acest lucru poate fi făcut folosind un 

principiu științific în care drojdia joacă un rol important. Drojdia este o ciupercă vie aflată 

în repaus la frig, care însă revine la viață când primește căldură. Primind hrana preferată, 

ea devine activă și eliberează dioxid de carbon care umflă balonul. Propun un experiment 

pentru a vedea ce se întâmplă. 

 Ai nevoie de: 

▪ un pachet de drojdie 

▪ o sticlă mică din plastic transparent 

▪ zahăr 

▪ o cană cu apă caldă 

▪ un balon mare 

 

 Pasul 1 – Toarnă apă caldă în sticlă, astfel încât  

                 să se ridice la 3 cm de la bază.  

 

 

 

 Pasul 2 – golește întregul pachet  

                de drojdie în sticlă  

                și agit-o puțin. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasul 3 – Pune o linguriță de zahăr în sticlă  

                 și agit-o bine ceva timp. 
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 Pasul 4 – Umflă doar puțin balonul și 

                    pune-i gura pe gura sticlei.  

 

 

 

 

 

 

 Pasul 5 – Așază sticla într-un loc cald timp de 

                aproximativ 20 de minute.  

                Balonul va începe să se umfle. 

Observație: 

 

 În scurt timp, balonul se va umfla complet. 

 

Explicație: 

 

➢ Drojdia este un organism viu, inactiv la temperaturi scăzute. 

➢ Când se încălzește, ea revine la viață, devine activă și are nevoie de hrană. 

➢ Zahărul pus în sticlă asigură drojdiei hrana necesară. 

➢ Ulterior, aceasta eliberează dioxid de carbon, care umple sticla. 

➢ Când drojdia eliberează și mai mult dioxid de carbon, acesta începe să pătrundă în balon și 

să îl umfle. 

➢ Nu peste mult timp, balonul se va umfla complet. 
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OUĂ  PLUTITOARE 

 Apa curată este mai puțin densă decât apa care are ceva dizolvant în ea. Să facem un 

experiment prin care să arătăm acest lucru, pregătind o soluție de apă cu sare și apoi 

comparându-i densitatea cu cea a apei curate. Vom încerca să facem un ou să plutească în 

apa simplă și în soluția cu sare. Apoi, vom vedea care din cele două poate să țină oul la 

suprafață. Cea care are capacitatea să țină oul la suprafță este mai densă decât cealaltă. 

 

 Ai nevoie de: 

▪ sare de masă 

▪ două pahare 

▪ o lingură 

▪ apă  

▪ două ouă crude 

 

 

 Pasul 1 – Ia cele două pahare și așază-le unul lângă  

                 altul pe masă. Toarnă apă de la robinet  

                 într-un pahar. 

 

 Pasul 2 – Așază ușor un ou în paharul cu apă.  
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 Pasul 3 – Umple celălalt pahar cu apă pe jumătate.  

 

 

 Pasul 4 – Udaugă patru linguri de sare de masă 

                 în apa din al doilea pahar și amestecă bine.   

 

 

 

 

 

 

 Pasul 5 – Acum umple restul paharului cu apă 

                până aproape de vârf.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pasul 6 – Așază ușor cel de-al doilea ou  

                în soluția de apă și sare.  
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Observații: 

1. Oul din apa de la robinet se scufundă la baza paharului. 

2. Oul din soluția de sare plutește la suprafața acestuia. 

 

Explicație: 

➢ Apa de la robinet este mai puțin densă decât oul. Așadar, nu îl poate ține la suptafață. 

➢ Soluția de sare este mai densă decât oul. Astfel, îl poate ține cu ușurință la suprafață. 

➢ Obiectele mai dense exercită o forță ascendentă asupra obiectelor mai puțin dense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 Preda, Viorica – Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă, Ed. Compania, Bucureşti, 2000 

 Wajnberg, Alexandre (trad. Ioana Suilea) – Experimente pentru copii: distractiv, rapid 

si usor, Ed. Nomina, Piteşti, 2014



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
  
 

1897 
 

 Rolul profesorului în educația vizual-artistică 

Prof. Nealcoș Alina 

 Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva 

Așa cum există analfabetism școlar, așa putem vorbi și de un analfabetism estetic, acea insensibilitate față 

de frumos, față de valoare. 

În funcție de idealul estetic al epocii, se formează gustul estetic, ceea ce numim „bunul simț” care, deși are 

caracter spontan și subiectiv, iar „de gustibus non disputandum”, este totuși rezultatul educației și al 

climatului cultural în care trăiește omul. Tot educația estetică se mai ocupă și de sentimentele estetice și de 

convingerile estetice, acele mobiluri interne ce orientează preocuparea omului pentru introducerea 

frumosului în modul său de viață. Judecata estetică, de asemenea este un obiectiv al educației estetice, și 

constă în aprecierea mesajelor estetice pe baza unor criterii de evaluare, adică este un rezultat al interacțiunii 

dintre cultura estetică a persoanei și experiența sa estetică. În cadrul judecății, putem vorbi de subiectivism 

(imposibilitatea emiterii unor criterii generale de apreciere) și obiectivism (existența unor criterii general 

valabile, negând în același timp participarea subiectivă a celui ce face aprecierea). Subiectivismul și 

obiectivismul, deși pot denatura dacă sunt exagerate, totuși coexistă ca principii în judecata estetică. Și nu 

în ultimul rând, educația estetică are ca obiectiv și simțul de creație estetică,  mai precis capacitatea și 

abilitatea de a imagina și crea frumosul. Tinerii au un potențial creativ, așa încât aceste calități pot fi 

educate, dezvoltate și valorificate. 

Educația estetică trebuie făcută urmând anumite principii: se folosesc doar valori autentice (pentru a învăța 

corect un copil ce este valoarea, nu poate fi folosit un kitsch); receptarea valorilor estetice este creatoare, 

activă (copilul trebuie învățat să interpreteze personal mesajul artistic, să fie activ, deschis în receptarea 

artei; unitatea dintre formă și conținut (formă și fond) și înțelegerea și situarea contextuală a fenomenului 

artistic (interdependența dintre operă, autor, creator și condițiile social-istorice în care opera este creată). 

O educație estetică poate apropia copilul de artă, de frumos, în cazul în care este făcută ținând cont de 

etapele de dezvoltare a respectivului copil. Ea se referă la toate cele trei categorii de valori estetice: ale 

naturii, ale societății și ale artei. Educația artistică operează numai cu valorile artei, presupune un registru 

metodic adecvat fiecărui gen de artă, iar forța de pătrundere asupra personalității umane este mai profundă. 

Să facem aici precizarea că educația estetică nu trebuie confundată cu educația artistică. Din punctul de 

vedere al conținutului, educația estetică are o sferă mai largă, incluzând frumosul din natură, societate și 

artă; educația artistică vizează doar frumosul din operele de artă. Din punct de vedere al finalităților, 
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educația estetică își propune formarea receptivității și creativității estetice, pe când educația artistică are în 

vedere dezvoltarea și cultivarea capacităților creative în registrele metodice, specifice fiecărei arte. 

Educația artistică nu se poate realiza la modul general în fiecare moment când avem de-a face cu o operă 

de artă și cu un subiect real care percepe sau contemplă opera respectivă. Cele două aspecte- estetic și 

artistic- se completează recioroc, deoarece pregătirea receptorului pentru înțelegerea și asimilarea creatoare 

a mesajului artistic se realizează, în primul rând, prin intermediul artei. Putem delimita în cadrul acestei 

pregătiri două niveluri, unul informativ- teoretic, accentul punându-se pe instruirea estetică și unul 

formativ- practic, cu insistență asupra formării estetice indispensabile asimilării mesajului estetic. 

Interesele, înclinațiile și aptitudinile artistice se caracterizează prin diversitate, moment de apariție și grad 

de manifestare, deosebite de la un individ la altul. Educația estetică urmărește, pe de o parte depistarea 

acestora, iar pe de altă parte asigurarea condițiilor și mijloacelor necesare pentru dezvoltarea lor. Rezultă 

de aici că divizarea copiilor în două categorii, cu aptitudini și fără aptitudini artistice, nu poate fi acceptată. 

Indiferent de ce aptitudini este vorba- muzicale, literare, coregrafice, plastice etc. În general copii, cu mici 

excepții, sunt capabili să asculte muzică, să deseneze sau să recite. Nu poți desfășura astfel de activități în 

același grad. 

Din perspectiva acestei sarcini urmează ca profesorii să depisteze aptitudinile artistice ale elevilor, 

antrenându-i apoi prin organizarea exercițiilor de creație, în vederea dezvoltării acestor aptitudini. 

Înființarea școlilor speciale de artă pentru copii cu aptitudini în domeniul artelor, al muzicii și al coregrafiei 

este dovada concludentă în acest sens. 

Aceeași preocuare se justifică și prin ipoteza căreia la vârstele mici capacitatea de exprimare artistică se 

manifestă cu mai multă vigoare și originalitate, întrucât intervenția unou canoane și restricții de creație este 

mai restrânsă. Totodată lecțiile de cunoștințe generale despre artă, trebuie să fie strâns legate de acivitățile 

artistice plastice pe care le desfășoară elevii în școală. Pentru aceasta profesorul trebuie să țină seama de: 

imaginile (materialele) vizuale- să aibă o reală valoare artistică, ca prin calitățile lor tehnice să contribuie 

efectiv la educarea artistică și estetică a elevilor; să fie alese lucrări accesibile înțelegerii și simțirii estetice 

și artistice a elevilor, să le trezească interesul; imaginile să influențeze pozitiv activitatea plastică a elevilor, 

și să-i ajute să-și însușească și să-și adâncească cunoștințele tehnice specifice artelor. Prezentând elevilor 

diferite imagini (opere de artă) profesorul va pune accentul pe unele probleme de tehnică, legate de 

preocupările din acel timp, fără a pierde din vedere că prin analiza acestora să contribuie la realizarea 

educației estetice și artistice în mod firesc folosindu-se prilejuri adecvate și evitându-se orice notă forțată. 
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Limbajul artelor plastice bazat pe formă și culoare incubă valențe proprii în vederea declanșării trăirilor 

estetice.  Linia, culoarea și forma imprimă imaginii plastice un specific aparte. Se pot distinge două direcții 

în elaborarea imaginii plastice, una în care se constată o corespondență formală între imagine și obiectele 

lumii reale și alta în care imaginea este rezultatul fuziunii unui sistem de semne din care cauză se realizează 

o „camuflare” a obiectelor și formelor reale. Ultima parte o întâlnim mai ales în arta plastică modernă. Ca 

forme și mijloace de realizare a educației plastice în școală putem menționa: lecția de desen, lecția de 

modelaj, vizitarea muzeelor și expozițiilor, cercurile de arte plastice. 

Stimularea spiritului copiilor prin intermediul artelor constituie o obligație. Artele reprezintă o componentă 

indispensabilă a unei pedagogii interactive, care valorizează dispozițiile și creativitaea elevilor. Nu numai 

emisfera stângă se cere a fi antrenată, ci și cea dreaptă, care vizează afectivitatea, spontaneitatea creativă. 

Astfel, în dezvoltarea receptivității estetice avem de-a face cu formarea senzorialității estetice adecvate 

limbajului artistic ce urmează a fi asimilat, adică ascuțirea acelor simțuri prin intermediul cărora vor fi 

sesizate conformațiile cromatice, acustice, gestuale etc. etalate de opera de artă. Urmează apoi (nu numai-

decât într-o ordine generică) un set de exigențe orientate spre stimularea emoțiilor estetice, a acelor 

răspunsuri afective, ce-și au sorgintea în structurile de profunzime ale personalității umane și care 

favorizează receptivitatea.  Alimentarea sentimentelor estetice cu tensiunile și opozițiile complexe (plăcere- 

neplăcere, personal- impersonal, interesat- dezinteresat, prezență- absență, original-originar, realizat- 

nerealizat) formarea gustului estetic reprezintă o sarcină prioritară. Aceasta se referă la capacitatea de a 

reacționa spontan, printr-un sentiment de satisfacție față de obiectul estetic. Nu trebuie uitată nici judecata 

estetică, acel act de deliberare și de ierarhizarre a obiectelor estetice într-un câmp axiologic, pe baza unor 

criterii. Formarea unui crez ideatic, stabil, ce caracterizează o personalitate iubitoare de frumos autentic, va 

marca realizarea unor convingeri estetice. Toate aceste componente premerg, dar sunt și consecințe ale 

idealului estetic, ale acelui complex ideatic general spre care se tinde și care ființează la un moment dat (la 

nivel de individ sau de grup), orientând și influențând întreaga experiență estetică.  

Bibliografie: 
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Ioan Nicola- Padagogie,ed. Didactică și pedagogică 1994 

Romulus Chirită-Estetica,Univ.Transilvania-Brașov 2010 
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Media in the classroom 

                                            Ghețu Paula Claudia 

 Colegiul Național Nicolae Bălcescu, Brăila 

 

It is well known that using various kinds of Media in the classroom seems to be a challenge, and 

how to bring these Media in the classroom is more than a challenge. Students and teachers should 

be able to use in their classrooms different media through different technologies since Media 

provides teachers and students with creative and practical ideas. Moreover, they enable teachers 

to meet various needs and interests of their students. 

Firstly, media provides students with a lot of language practice through activities using 

newspapers, magazines, radio, TV, movies, books, Internet, etc, and tasks which develop reading, 

writing, speaking and listening skills. They entertain students and encourage reading English in 

general, both inside and outside the classroom, promoting extensive reading by giving the students 

the confidence, the motivation and the ability to continue their reading outside the classroom. 

Practically, Media can inform, amuse, startle, anger, entertain, thrill, but very seldom can Media 

leave anyone untouched. 

As classroom teachers it is advisable to bring mass media in the classroom exactly for all these 

reasons mentioned above. We should understand the media, the messages they transmit and their 

influence upon us, how to explore this abundant information and create a continuum of the 

liveliness media create in the life of people and why not in the classrooms where students spend a 

lot of their time. 

There are many reasons why Media is useful in teaching English as a foreign language. 

Firstly, Media provide huge information, they motivate students to speak and help them integrate 

listening, reading, talking and writing skills, through various kinds of activities. 

Secondly, a clear example are Power Point presentations which help students speak freely, eye 

contact, organize ideas. Through Media Presentations there is more communication and 

collaboration among students, while working with the pages of a book is more individual, less 

collaborative and less interactive. 

Thirdly, there is so much information available at the click of a mouse but at the same time you 

have the feeling that there is little memory space in the brain and students may forget everything, 

so, try to select the most important things and review and review till they are located in the long-

term memory. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
  
 

1901 
 

Last but not least,  is that we can exploit a piece of learning materials offered by various Media in 

several different ways through: analyzing a text in the book, reading and generating ideas from a 

text in the newspaper or magazine, watching and discussing a TV program or a movie, classroom 

presentations, exercises and activities using various kinds of Media, pair and group work, 

reconstructing the text based on the above information brought from different 

Nevertheless, Media is also useful in developing writing skills and revision activities, etc. 

The moment we mention the phrase “Multimedia in Education” it comes to our mind technology, 

computer, Internet, etc. 

On one hand we are right because nowadays the phrase “Technology in Education” has become 

the ‘buzz’ word in every educational environment. Practically, all teachers should think how to 

help student teachers to use Media successfully in their future career, especially think of what is 

practically hidden behind them. 

On the other hand, “Multimedia in Education” does not only mean computer and internet. We 

should not forget the use of other media, as each of them gets priority every now and then while 

being used in the classroom. 

In conclusion, Media Education is important because it develops students’ creative powers for 

those images, words and sounds that come to the students from various Media. Thus, creating more 

active and critical media users, who will always be more demanding in the future. 

Media Education has to do with film and television, press and radio, their impact on the students’ 

progress. It has to do with what to teach through media, when and how. Its aim is to enable students 

to develop critical thinking, analyzing and reflecting on their experiences while using various 

means of Media. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV –EDUCATIVE ÎN 

EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

                                                                                                    Profesor Elena Bran 

                                                                            Grădinița cu P.P ,,Norocel'’, Negrești 

 

 

Progresul uimitor al civilizației contemporane, explozia informațională se resimt și în 

învățământul românesc, acesta cunoscând, în ultimul deceniu , o continuă transformare și 

dezvoltare sub aspectul conținutului , metodologiei și strategiei didactice. 

Astfel au apărut noi concepte de o deosebită importanță în activitatea cadrelor didactice ,,educație 

timpurie” , ,,educație centrată pe copil” , ,,învățare prin descoperire’’  , ,,parteneriat educațional” 

etc.                                                                                                                                                Jacques 

Delors în Raportul UNESCO pentru secolul XXI , a avansat 4 axe pentru educația viitoare, 

educația fiind înțeleasă ca experiență globală ( în plan cognitiv, practic, personal și social):                                                                                                                                        

,, a învăța să cunoști ” 

,, a învăța să faci ” 

,, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți – a învăța să fii ” 

,, a învăța să devii ” 

Contextul actual ne cere să formăm micile personalități ale copiilor pentru a fi capabili să și 

exprime gânduri , emoții , sentimente, opțiuni. Astfel spus, în fața acumulării de cunoștințe 

primează aplicarea informațiilor, capacitatea de socializare a copilului, dobândirea autonomiei și 

spiritului critic.  

,,Lăsati copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă ,  să se ridice și să se înșele .Nu folosiți 

cuvinte când acțiunea, faptul însuși sunt posibile ”.  

                                                      Pestalozzi 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii să învingă dificultățile prin intervenții 

reale, posibile , să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-și exerseze capacitatea de a opta 

și de a decide. Și ce loc mai potrivit decât GRĂDINIȚA putem găsi pentru îndeplinirea acestui 

scop nobil ? Aici , departe de forfota și apăsarea cotidianului, copilul intră într –un mediu cald , 

protector și stimulativ, un mediu pe care îl putem asemui unei cărți de povești în care literatura, 

muzica ,artele plastice, natura, mișcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele și , 

implicit , cu copilul. 

Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viața unui individ prin 

consecințele durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ultimele cercetări au 

demonstrat și argumentat modul în care trebuie abordată această perioadă de vârstă insistând pe 

practicile adecvate de îngrijire și educare a copilului mic.Tot ce se întâmplă în primii ani de viață 

ai copilului este esențial, atât pentru progresul său imediat cât și pentru viitorul său. De aceea 

educația timpurie are în vedere această perioadă fundamentală pentru dezvoltarea creierului, ce 

determină progresele în formarea capacităților fizice, cognitive, lingvistice, sociale și emoționale 

ale copilului. Educația timpurie contribuie substanțial la realizarea idealului paideic (educarea 

omului într-o formă adevărată și reală, încă din tinerețe) prin factorii implicați : 

- Calitatea personalului din grădiniță; 

- Mediul educațional organizat pe centre de activitate/interes ; 

- Numărul de copii din grupă; 
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- Calitatea proiectării demersurilor instructiv –educative la nivel macro și micro( demers 

personalizat, care presupune elaborarea de instrumente didactice de interpretare personală 

a programei școlare în funcție de contextul educațional ). 

În grădiniță , toate activitățile care se desfășoară reprezintă experiențe de învățare pentru 

copil, pornind de la activitățile integrate (centrate pe anumite obiective și conținuturi) până 

la momentele de rutină și tranziție, care consolidează anumite deprinderi, abilități ce 

contribuie la autonomia copilului, convețuirea socială, sănătatea, igiena și protecția lui, dar 

pot extinde și cunoștințele și experiențele acumulate prin activitățile integrate .  

     Preșcolaritatea este cel mai bun moment al vieții în care se pot  forma abilități importante de 

bază pentru, muzică, sport, limbi moderne, dar și capacități de gândire și comunicare necesare 

învățării școlare de mai târziu.Procesul instructiv-educativ pe care îl desfășurăm în grădinița de 

copii permite fiecărei educatoare punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități 

educative cu caracter integrat și cu o abordare complexă a conținuturilor. 

    Predarea integrată a cunoștințelor este o strategie modernă de organizare și desfășurare a 

conținuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se îmbrățișează 

metoda de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor îmbinând diverse domenii și constituirea 

deprinderilor și abilităților preșcolarității. 

         O problemă trebuie punctată vizavi de două concepte care nu trebuie să se confunde 

interdisciplinaritatea care o identificăm ca o componentă a mediului pentru organizarea 

cunoașterii și integrarea ca o idee sau un principiu integrator care rupe hotarele diferitelor 

categorii de activități și grupează cunoașterea în funcție de tema propusă de educatoare, ori de 

copii. Integrarea ca sintagmă este explicată ca revenirea în același loc, în aceeași activitate, a mai 

multor activități de tip succesiv, care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însușirea 

conținuturilor, la realizarea în practică a proiectului didactic propus. Prin activitățile integrate, 

abordarea realității se efectuează printr-un demers global, făcând să dispară granițele dintre 

categoriile și tipurile de activități didactice 

.                                                                                                                                      În cadrul 

activităților integrate, abordarea realității se face printr-un demers global, granițele dintre categorii 

și tipurile de activități dispar, se contopesc într-un scenariu unitar și de cele mai multe ori ciclic, 

în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe. Varietatea materialelor spre care 

sunt orientați copiii, îi încurajează pe aceștia să se manifeste, să observe, să gândească, să-și 

exprime liber ideile, să interpreteze date, să facă predicții. Reușita predării integrate a 

conținuturilor în grădiniță, ține în mare măsură de gradul de structurare a conținutului proiectat, 

într-o viziune unitară, urmărind anumite finalități.Noile cerințe ale copiilor și societății impun ca 

sistemul de instruire și de metodologie didactică să fie suplu și permisiv la dinamica schimbărilor 

care au loc in componentele procesului instructiv și educativ. Pentru a implementa aceste idealuri 

ale societății, adică de dezvoltare a creativității copiilor, este nevoie de noi metode si mijloace care 

să asigure acest lucru. Trebuie însă, să folosim pe scară largă metodele activ- participative prin 

maximizarea dimensiunii active a acestora, prin punerea în valoare a aspectelor calitative ale 

metodelor. În cadrul procesului de predare – învățare - evaluare trebuie să ținem cont de alternarea 

unor caracteristici a acestuia în planurile activ- pasiv, abstract – concret etc. și să nu apară o singura 

metodă dominantă .Se poate considera, astfel, că orice metodă posedă la un moment dat trăsături 

care să se integreze succesiv în procesul instructiv educativ, deoarece nu putem renunța la anumite 

metode, pentru că astfel preșcolarul nu ar mai avea nici un punct de pornire de la care să creeze. Un 

copil își manifestă spiritul creativ atunci când: se implică activ în procesul de formare și învățare, 
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adoptă o atitudine activă și interactivă; explorează mediul și găsește soluții personale; 

problematizează conținuturile și face descoperiri; elaborează produse intelectuale unice  etc. Acest 

fenomen al creativității trebuie să-l urmărim și să-l dezvoltăm în permanență , fără a-l 

bloca.Activitatea integrată lasă mai multă libertate de exprimare și acțiune atât pentru copil cât și 

pentru educatoare.Prin aceste activități se aduce un plus de lejeritate și mai multă coerență 

procesului didactic, punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui proces.  Activitățile 

integrate nu sunt alte activități, ci cele pe care noi le proiectăm calendaristic conform planului de 

învățământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susținute de experiența cadrului didactic. Putem 

organiza și desfășura activități integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul 

anului cum ar fi :,,Flori”-plante după anotimpuri, ,,Animale”-domestice, sălbatice, ,, Fructe”- după 

anotimpuri, ,,Evenimente istorice” -1 Decembrie, 24 Ianuarie, ,, Fenomene ale naturii”, ,,Tradiții”- 

obiceiuri sau subiecte dinamice ce se evidențiază la un moment dat trezind puternic interesul și 

atenția copiilor. Astfel de activități le putem desfășura integrat și după un scenariu elaborat de noi 

educatoarele în fiecare zi începând cu Întâlnirea de dimineață, întâlnire ce se poate realiza sub 

forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj îndrăgit, cu vizita unei presoane adulte ce poate fi 

: învățător, medic, polițist etc, prezența la întâmplare a unui animal sau o întâmplare trăită în zilele 

cât au fost liberi , vacanță, un eveniment social sau eveniment petrecut în familie. Activitățile din 

grădiniță pot fi desfășurate integrat după scenarii zilnice cu generice distincte care reunesc 

activități comune și la alegere dar din zona respectivă sau prin care se regăsesc fragmentele de 

activități dintr-o săptămână cu generice de zi, respectând tema și subtema săptămânii.  Activitățile 

integrate se pot desfășura fie frontal, fie pe grupuri ajungând până la individual. Dintre activitățile 

pe care putem să le desfășurăm frontal îmbinate cu microgrupuri și individual, amintesc:,,Toamnă, 

toamnă harnică cu de toate darnică “, ,,Frunză verde și-o lalea ce frumoasă-i țara mea”, ,,Animale” 

, ,,Primăvara a sosit, noi îi spunem bun venit”, ,,Apa –sursă de viață“, ,,În curând vom fi școlar” 

etc. Desfășurând activitățile integrat, am observat la copii o eliberare de formalism și o libertate în 

privința capacității de expresie oferită acestora. Activitățile integrate se dovedesc așadar a fi o 

soluție pentru o mai bună corelare a activităților de învățare cu viața societății, cu tehnologia și 

cultura didactică. Lucrând în grupuri mici copiii își asumă responsabilități și roluri în microgrupul 

din care fac parte participând la jocuri de rol interesante și inițiate la sugestia educatoarei sau create 

de ei. 

 De exemplu: Centrul ,,Bibliotecă”, oferă posibilitatea copiilor de a-și exersa liber opiniile, de a 

citi imagini pe care le asociază cu aspecte din viață, de a audia povești, de a crea povești după 

anumite tablouri, de a dezvolta dialoguri între personajele întâlnite în cărți, de a cunoște literele 

alfabetului asociindu-le cu imagini corespunzătoare etc Centrul ,,Știință “ direcționează copiii spre 

exersarea atât a conținuturilor matematice: jocuri de măsurare, de comparare, de reconstituire, de 

numărare, dar și spre conținuturile cunoașterii mediului :acvariu, lumea plantelor, animalelor, a 

insectelor, a omului, etc, și cultivă copiilor    trăsături de admirație, plăcere, spontaneitate prin 

experiențe tematice,observări dirijate și spontane în cadrul unor proiecte tematice. 

Exemplu :Tema ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ”, cu subtema ,, Liniștea sărbătorilor de 

iarnă ’’ . Perioada premergătoare Crăciunului și Anului Nou este o etapă în care oamenii se 

regăsesc, se bucură unii de alții, în care familiile se reunesc și petrec în liniște și bucurie.Însăși 

natura este parcă mai calmă, mai liniștită... Mesajul de bucurie a Crăciunului poate fi simțit și în 

grădiniță. Pregătirea sărbătorii, reînvierea obiceiurilor caracterizează poate mai mult ca în altă 

perioadă viața grădiniței. Liniștea am descoperit-o prin atenție, ascultare, bună purtare și prietenie 
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între copii, prin armonizarea estetică a încăperilor din grădiniță.Specialiștii consideră că învățarea 

integrată se reflectă cel mai bine prin această predare tematică  (integrarea conținuturilor), care 

sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în loc să se concentreze pe un aspect izolat, 

lucru nefiresc pentru dezvoltarea copilului.Predarea tematică presupune integrarea diferitelor 

discipline prin elaborarea unei idei care se leagă de mai multe domenii. Ea se face în așa fel încât 

să reflecte legăturile dintre mai multe discipline și legăturile acestora cu viața. 

Exp. 

Grupa ,,Albinuțelor” – mijlocie  

Tema anuală: ,, Când, cum și de ce se întâmplă ? 

Poiect tematic: ,, În lumea celor care nu cuvântă ” 

Tema zilei :,, Familia animalelor din pădure ” 

Tipul activității : mixtă 

Forma de realizare:  activitate integrată 

 Forma de organizare: frontal și pe grupuri  

Durata: o zi  

Integrare: ADP +ALA +ADE ( DLC+ DS) 

Scenariul activității  

Copiii descoperă centrele pregătite și sarcinile de lucru și vor avea posibilitatea de a alege între 

sectorele ,, Bibliotecă” , ,,Artă” , ,,Construcții ”. 

La sectorul Bibliotecă , copii au la dispoziție o planșă , animale (imagini), lipici, carioci, cu care 

vor crea un afiș. Prin decuparea , lipirea imaginilor și trasarea elementelor grafice vor ansambla 

afișul. 

La sectorul Artă , copiii vor colora animalul preferat. După ce l-au colorat îl vor decupa iar măștile 

realizate vor fi folosite în jocul distractiv ,, Ursul somnoros ”. 

La sectorul Construcții , copiii au la dispoziție cuburi din plastic și mulaje cu animale sălbatice. 

Cu ajutorul lor , copiii vor construi căsuța animalelor. 

După ce copiii, au venit la grădiniță și au lucrat pe centre de interes , va avea loc  Întâlnirea de 

dimineață ce va cuprinde următoarele etape:  

 Salutul:  Dimineața a sosit  

               Și la grădi. am venit 

               Hai în cerc să ne-adunăm  

               Cu toți să ne salutăm 

-    Bună dimineața , ursuleți! 

Copiii se  întorc unii la alții și se salută . Prezența copiilor 

Calendarul naturii se stabilește împreună cu copiii, ziua, data, luna, anotimpul , starea vremii. 

Noutatea zilei  

Li se dezvăluie copiilor faptul că astăzi și-a anunțat vizita la grădiniță un iepuraș pe nume 

Țupa- Țup care ne aduce o mulțime de surprize dacă suntem ascultători. 

Activitate de grup  

Se inițiază o discuție cu copiii având ca temă animalele sălbatice care trăiesc în țara noastră. 

 Mesajul zilei este ,, Bine de ne comportăm, lucruri multe noi aflăm !” 

Sosirea iepurașului va realiza trecerea la activitățile pe domenii experiențiale . Prima activitate 

va debuta cu descoperirea materialelor aduse de iepuraș  povestea ,, Căsuța din oală” , jetoane 

cu personajele din poveste și o planșă care redă un peisaj din natură. 

În încheierea activității , copiii vor desena pe o foaie personajul preferat din poveste. 
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Tranziție ,,Noi cu toții am lucrat și bine am învățat, 

                   Iar acum ne recreem și frumos noi ne jucăm.  

În etapa a III –a se va desfășura jocul ,,Ursul somnoros ”. 

      De un real folos în completarea conținuturilor sunt vizitele de documentare, plimbările, 

excursiile, întâlnirile cu specialiștii, teatrul, diafilmele, etc. Tematica acestora esta aleasă în așa fel 

încât prin activitățile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare astfel încât 

copilul să exerseze o învățare activă. Educatoare este aceea care crează atmosfera și tonusul clasei, 

personifică acele calități pe care le dorește să le regăsească la copii, comunică entuziasmul ei 

copiilor, face procesul de învățare activ și interesant. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru 

între ceea ce oferă educatoarea și ceea ce dorește copilul, pentru ca obiectivele propuse să se 

realizeze cu succes. Prin activitățile integrate desfășurate cu copiii aducem un plus de lejeritate și 

mai multă coerență procesului de predare- învățare-evaluare, punând un accent deosebit pe - joc -

ca metodă de bază a acestui proces. Prin activitățile integrate trebuie să utilizăm metode active 

care să conducă la sporirea eficienței muncii didactice a educatoarei prin impresionarea capacității 

copilului de aplicare a trasferului de idei. 

    Organizând astfel de activități stimulăm și educăm creativitatea copiilor oferindu-le posibilitatea 

de a exprima liber tot ce le trece prin minte, formulând idei, completând răspunsuri. Fiecare 

educatoare poate găsi modalități de stimulare a creativități copiilor, important este faptul că, înșiși 

preșcolarii sunt atrași în acțiunea de inventariere, descoperire a unor modalități noi de educare a 

diferiților factori ai creativității. 

            Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe o parte și învățarea conform unei 

structuri riguroase pe de altă parte sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculumul integrat. 

De reținut este faptul că preșcolarii trebuie să învețe într-o manieră integrată, fiecare etapă de 

dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă . 

    Primii beneficiari ai abordării activităților integrate sunt copiii care : 

- se manifestă natural; 

- au mai multă libertate în acțiune; 

- beneficiază de o învățare activă; 

- participă la procurarea materialelor și devin mai responsabili ; 

- au mare încredere în forțele proprii și se simt capabili să îndeplinească sarcinile încredințate 

sau alese de ei ; 

- au posibilitatea să se bucure de finalitatea activității lor ; 

- își pot alege aria de stimulare/ sectorul care prezintă interes deosebit pentru ei ; 

- sunt parteneri în actul educațional și devin participanți activi ai propriei formări ; 

- se exprimă pe ei înșiși; 

- își dezvoltă competențe precum creativitatea, capacitatea de a comunica, lucrul în echipă ; 

- au șansa de a-și planifica propriile activități. 

     La rândul său educatoarea : 

-  reușește să cunoască mai bine copilul ; 

- își rezolvă problema resurselor materiale împreună cu copiii, părinții și alte persoane resursă 

implicate în proiect ; 

- are prilejul să depisteze diverse tipuri de comportament ; 

- este valorizată în raport cu ceilalți factori educaționali ; 

- își lărgește sfera preocupărilor, își aprofundează cunoștințele și aplică metode noi. 

     Părinții beneficiază de multiple avantaje deoarece : 
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- ajung să cunoască mai bine activitatea din grădiniță și să se implice efectiv în realizarea 

acesteia ; 

- au posibilitatea să urmărescă progresele copiilor și să le sprijine evoluția ; 

- dezvoltă o relație mai strânsă atât cu educatoarea, cât și cu ceilalți părinți. 

      În sfârșit, dar nu în cele din urmă, grădinița beneficiază de pe urma acestei abordări, pentru 

că prin maniera integrată: 

- se facilitează inserția grădiniței în comunitate; 

- își îmbogățește baza materială prin implicarea motivată a celorlalți factori educaționali. 
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Îmbunătățirea relației dintre profesor și elevii cu  CES prin comunicare și 

comportament asertiv 

 

prof. înv. primar Gavra Crina 

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei 

 

 Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, sunt o realitate a 

învățământului românesc actual și totodată o provocare pentru dascăli în vederea realizării unei 

școli incluzive pentru aceștia. 

 Pentru toți elevii, dar în special pentru cei cu CES, sunt câteva lucruri care îi ajută să se 

dezvolte în plan personal: 

1. Acceptarea propriei persoane așa cum este ea, atât de către sine  cât și de către cei din jur (părinte, 

profesori, colegi, prieteni,etc); 

2. Compararea progresului unui elev cu sine însuși și niciodată cu progresul celorlalți: 

3. Întărirea comportamentelor pozitive manifestate prin recompense verbale,  care îi arată fie 

progresul realizat, fie consecința pozitivă firească a comportamentului său. 

 În cei 24 de ani petrecuți la catedră, în fiecare generație am avut cel puțin un elev cu CES. 

Am căutat mereu metode strategii de integrare și incluziune socială a cestor copii în colectivul 

clasei. 

 Formarea unui comportament asertiv la elevi prin intermediul unei discipline opționale 

(CDȘ) a fost cea mai eficientă metodă, cu efecte pe termen lung, benefică pentru toți elevii, 

inclusiv pentru elevii cu CES. Comportamentul asertiv este acel comportament prin care o 

persoană urmărește să obțină anumite lucruri, respectându-și și exercitându-și drepturile, dar fără 

a încălca drepturile și sentimentele celorlalți. Pentru aceasta am folosit metoda trainingului 

asertiv.   

 În prima etapă, cea de EVALUARE INIȚIALĂ, am pornit de la observarea 

comportamentului elevilor și de la  constatarea că, având în vedere vârsta mică a elevilor, însușirea 

comportamentului asertiv este în faza de început la toți elevii. 

 În a doua etapă, cea de PREDARE A CONCEPTULUI, am derulat o serie de activități de 

autocunoaștere și de stabilire a asemănărilor și deosebirilor de ceilalți, prin jocuri didactice: ”Mie 

îmi place culoarea.... Cui îi mai place?/ Mie îmi place jocul...Cui îi mai place?/ Mie îmi place 

să.....Cui îi mai place?, etc” Astfel am dedus împreună că deși deosebiți, toți ne asemănăm prin 

diferite lucruri preferate, activități preferate, etc. și că, faptul că nu la toți copiii le place o anumită 

culoare, joc, mâncare, activitate; este ceva normal, deoarece avem dreptul să ne placă un lucru, sau 

nu. Tot în cadrul acestor activități elevii își însușesc principiile de bază ale gândirii și 

comportamentului asertiv: Eu sunt OK  (adică am o părere bună despre mine, o atitudine pozitivă 

față de sine), tu ești OK (adică am o atitudine pozitivă și deschisă față de cel cu care relaționez).  

 În a treia etapă, MODELAREA, am enunțat drepturile asertive ale persoanei și am identificat 

diferite situații conflictuale pe care le-am prezentat copiilor  și împreună cu aceștia am descoperit 

cea mai bună cale de comunicare și comportare. Pentru exemplificare am luat situații pe care se 

pot întâmpla în recreație sau la locul de joacă, în care ei trebuia să își susțină drepturile. De 

exemplu: cum procedezi dacă tu vrei sa te joci un joc (e. fotbal), iar prietenul tău îți cere să vă 

jucați alt joc (ex. piatră - foarfece – hârtie ). În cadrul acestor situații abordate  am învățat să 

refuzăm fără a-l răni pe celălalt  (ex. ”Nu  pot să mă joc... cu tine, pentru că m-am înțeles cu colega 

X să ne jucăm ...Dacă vrei, poți veni să te joci cu noi.”) , dar și să găsim o soluție care să îi scoată 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
  
 

1909 
 

câștigători pe amândoi (strategie Win-Win)., o soluție de tipul: ”Acum nu doresc să mă joc..., dar 

dacă vrei ne jucam acum jocul meu, iar pauza următoare jocul tău.” 

 În a patra etapă, JOCUL DE ROL, ne-a oferit prilejul exersării comunicării asertive adecvate 

fiecărui context simulat, precum și identificarea unor situații similare în care  

       Ultima etapă, EXERCIȚIUL, este etapa exersării reale a comportamentului asertiv. La 

începutul fiecărei ore de CDȘ elevii își vor prezenta situațiile reale întâmplate în cursul săptămânii, 

în care ei au manifestat un comportament asertiv (fără terminologie), primind un feedback de la 

colegi. 

 În urma derulării acestui opțional  (clasa I), am constatat  îmbunătățirea semnificativă a 

relațiilor dintre elevi și dintre profesor și elevi, manifestarea stării de bine a cestora, atitudine 

pozitivă față de sine și față de ceilalți, bucuria de a veni la școală, de a se juca cu ceilalți, curajul 

de a-și exprima opinia, de răspunde la lecție învățare a tuturor elevilor, inclusiv a elevilor cu CES. 

Cu alte cuvinte, s-a format un colectiv puternic, bazat pe acceptare,  respect și întrajutorare, care 

se simt bine lângă colegi și  se implică cu curaj în sarcini noi, provocatoare. 
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Educația muzicală în viața micilor școlari - considerații științifice și didactice 

profesor înv. primar, Maria Ilișanu 

Școala Gimnazială „Nicolae Ciubotaru” Vulturești, Vaslui 

REZUMAT 

Prezentul articol este  produsul unei cercetări didactice, cercetare făcută în timpul studiilor mele 

postuniversitare, care și-a lăsat amprenta în mod pozitiv asupra viziunii față de proiectarea 

didactică ulterioară. Am absolvit masterul Didactici aplicate în învățământul primar, din cadrul 

Universității „Al. I, Cuza” Iași (2019) unde am urmat multiple cursuri despre abordări didactice 

ale pedagogiei clasice, dar și alternative, punând accent pe dezvoltarea creativității elevilor. 

Lucrarea mea de disertație cuprinde o cercetare autentică/ aplicată despre utilizarea tehnicilor 

teatrale în dezvoltarea comunicării și a stimei de sine a copilului. Am îmbrățișat (ca model) 

alternativa pedagogiei Waldorf deoarece oferă întâietate dezvoltării armonioase a copilului prin 

muzică și teatru. În acest sens, deși foloseam  în practică de ceva vreme, am luat exemplul ca pe 

un bun personal și l-am adus în clasa elevilor mei. Experiența didactică și cea de instrumentist îmi 

permite să susțin cu argumente, că educația muzicală conferă elevilor un plus de armonie, empatie, 

atenție, imaginație, comunicare, dezvoltare intelectuală.  

*** 

În ultimele decenii, tehnologia a căpătat și capătă în mod continuu ponderi și valențe variabile în 

dezvoltarea cognitivă a elevilor. În acest sens, ritmul alert în rezolvarea sarcinilor de zi cu zi 

diminuează semnificativ grija față de dezvoltarea armonioasă și amplifică efectul de stres asupra 

creierului. 

Un studiu realizat la Universitatea din Toronto arată că lecțiile de muzică duc la creșterea 

coeficientului de inteligență. Analiza a fost desfășurată pe parcursul unei perioade de 12 luni si au 

fost studiați copii de 6 ani care au participat la lecții de canto sau pian. Cercetătorii au relevat faptul 

că în cazul lor s-a înregistrat o creștere de IQ de 1/6 cu fiecare lună în care studiau muzica, așa că 

6 ani de lecții duc la o creștere de 7,5 puncte. Aceste creșteri ale coeficientului de inteligență se 

traduc prin rezultate academice mai bune, de altfel un alt lucru observat de oamenii de știință 

canadieni (D. Coyle). 

În anul 1993 a fost descoperit Efectul Mozart: o denumire stiințifică ce identifică o presupusă 

intensificare a dezvoltării creierului care se produce la copiii sub 3 ani. Testele au fost efectuate 

pe muzica lui W. A. Mozart, iar efectele au fost măsurate prin intermediul testului IQ Stanford-

Binet. Mai mult, cercetătorii susțin că lecțiile de muzică sunt superioare celor de utilizare a 

computerului, din punct de vedere al îmbunătățirii aptitudinilor de gândire abstractă a copiilor. 
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Studiile arată, de asemenea, că numai muzica îmbunătățeste funcțiile superioare ale creierului, 

necesare în studiul matematicii, în jocul de șah sau în știință. Toate aceste abilități se pot dezvolta 

începând cu vârsta de 3 ani, când creierul este suficient dezvoltat pentru a desfășura activități 

complexe, însă nu este niciodată prea devreme să lăsăm copiii să se joace și să exploreze 

instrumentele muzicale. 

O echipă de cercetători din Marea Britanie și Germania a demonstrat cum muzica poate fi folosită 

pentru a ajuta la recuperarea pacienților. De asemenea, în urma unui studiu, oamenii de știintă au 

descoperit că, dupa 50 de minute de ascultat piese din genul dance, numărul de anticorpi crește, 

iar nivelul hormonilor de stres scade, toate acestea întărind astfel sistemul imunitar (Mc.Pherson, 

G. E. 2002). 

Studiul a fost realizat pe 300 de voluntari. După nici o oră de ascultat muzică optimistă, veselă, de 

dansat, voluntarii aveau nivelurile de cortizol (hormonul stresului) reduse semnificativ. 

Studiul lui Mc. Pherson (2016), demonstrează că, cu cât ne dorim mai tare un lucru cu atât suntem 

mai dispuși să depunem efort în încercarea de a-l dobândi și vom fi cu atât mai imuni la tentația 

de a abandona. Avem doar nevoie de așteptări realiste și strategii de învățare adecvate.  

Ilustrate mai jos avem câteva BENEFICII ale cunoașterii unui instrument muzical: 

➢ reprezintă echivalentul unui antrenament de fitness intens, care lucrează întreaga musculatură a 

corpului în același timp; 

➢ stimulează creierul și îmbunătătește capacitatea de memorare ; perseverența și răbdarea sunt 

antrenate intens, două calități extrem de importante pentru obținerea succesului în viață; 

➢ arta de a cânta la un instrument implică o coordonare desavârșită între ochi și mâini, iar în același 

timp sunt solicitate și respirația, auzul și percepția ritmului; 

➢ citirea muzicii presupune număratul notelor și al ritmului, un exercițiu excelent pentru 

îmbunătățirea aptitudinilor matematice; 

➢ elevii care învață să cânte la un instrument muzical sunt mai pasionati de lectură, rețin informatiile 

mult mai ușor și le procesează mai eficient, potrivit psihologilor implicati in cercetare; 

➢ studierea unui instrument muzical este o activitate care induce o stare de relaxare și calm și permite 

eliberarea emoțiilor negative, iar atenția concentrată, gândire anticipativă, cât si atenția distributivă 

sunt foarte dezvoltate (studiu publicat în revista Psihologia Muzicii, S. Hallam, 2019) ; 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/noi-abordari-in-fitness_9723
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/sfaturi-pentru-imbunatatirea-memoriei_11148
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Experiența didactică, implicit a cercetării asupra temei propuse, cât și cunoașterea mai multor 

instrumente muzicale m-a determinat să cred că învățarea unui instrument muzical poate avea 

beneficii considerabile pentru educația elevilor. Astfel, atunci când am avut posibilitatea, am 

transmis cu răbdare și bucurie câtorva copii dragostea pentru vioară în mod special.  

Întrucât școala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre cunoașterea și îmbunătățirea 

dezvoltării armonioase, am ajustat strategia didactică astfel încât să îmi permită posibilitatea 

îmbunătățirii vieții prin valorificarea competențelor și beneficiilor intelectuale pe care le-ar putea 

avea elevii prin învățarea unui instrument muzical, fie el și unul de jucărie. Strategia didactică pe 

care o aplic la clasa mea oferă întâietate educației muzicale. Astfel, la clasele mici (CP- I, a II-a), 

educația muzicală se pliază pe audiții muzicale, mișcare ritmică ce contribuie la dezvoltarea 

empatiei, simțului estetic și a stării de bine, premise pentru formarea de atitudini și aptitidini 

esențiale educației copiilor, iar la clasele a III-a și a IV-a, în învățarea notelor muzicale, solfegierii, 

folosesc instrumente muzicale cu clape de tip jucării muzicale. Am observat o coordonare mentală 

deosebită în această abordare (clape-nota și sunet muzical), deoarece elevii reușesc să solfegieze 

bucurându-se de linii melodice proprii, valorificând cunoștințe muzicale menite să le dezvolte 

intelectul într-o manieră plăcută și antrenantă. La lecțiile de educație muzicală, elevii claselor a 

III-a și a IV-a pot să solfegieze la prima vedere partiturile din manuale, să interpreteze simultan 

cântecele specifice programei școlare în manieră proprie, atmosfera de studiu fiind foarte apreciată 

și benefică dezvoltării psiho-comportamentale a acestora. Studiul muzicii în perioada notației 

devine unul sistematic pentru că elevii învață notele muzicale, specifice Gamei Do și le aplică pe 

instrumentul – jucărie (orgă). Fiecare notă muzicală este audiată, scrisă, interpretată asemeni 

sunetelor și a literelor pentru scrierea curentă a alfabetului. Elevii recunosc prin exercițiu valoarea 

notelor muzicale, interpretează cu tactare fizică (mișcarea mâinii), instrumentală dar și vocal 

cântece specifice programei școlare, dar pot face și improvizații individuale („după ureche”).  
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Consider că acest mod de abordare a studierii muzicii de către școlari facilitează dezvoltarea 

simultană a unei game largi de abilități și deprinderi pentru viață, incluzând dezvoltarea limbajului, 

abilități de ascultare, concentrare, evaluare, percepția stărilor și a emoțiilor, deprinderi fizice și de 

socializare, abilități de cooperare foarte utile pe tot parcursul vieții. Subscriu și susțin toate studiile 

de specialitate despre beneficiile muzicii asupra creierului uman, de asemeni, foarte bine ar fi dacă 

s-ar aplica mai mult, în detrimentul teoretizării excesive, spre folosul dezvoltării copiilor noștri.  
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Câteva imagini - exemple de bună practică din evoluția unei generații (2015-2019) 
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 Jocul de mişcare _ mijloc principal al procesului instructiv-educativ  

la vârsta şcolară  

 
Prof. Tranulea Vasile 

Școala Gimnazială Horia 

 
       Dezvoltarea psihică a omului nu poate fii înţeleasă dacă nu se ia în considerare una din dimensiunile 

fundamentale psiho-comportamentale: jocul.  

Ce este jocul? Iată o întrebare la care nu s-a putut răspunde multă vreme. Majoritatea definiţiilor 

consemnează ca jocul este o activitate specifică copilăriei sau procesului de formare şi de dezvoltare a 

fiinţei umane. Ulterior s-a constatat că, de fapt, omul este un jucăuş (HOMO LUDENS) pe toată durata 

vieţii.  

Jocurile, în general, sunt activităţi de tip ludic, cu implicaţii deosebite asupra dezvoltării personalităţii 

executanţilor din mai multe puncte de vedere, inclusiv din cel al contribuţiei pe planul integrării sociale.  

Jocurile în care rolul mişcărilor este clar exprimat poartă, în general, denumirea convenţională de „jocuri 

de mişcare” (dinamice).  

Jocul de mişcare este o variantă a activităţii de joc. Baza ei o constituie diferitele acţiuni motrice active, 

motivate de un subiect (temă, idee) şi parţial îngrădite de reguli.  

Totodată, ele urmăresc învingerea, în condiţii mereu schimbătoare ale mediului de joc, a diferitelor 

dificultăţi sau obstacole ivite în calea atingerii scopului propus.  

Jocul a fost considerat de majoritatea psihologilor ca o activitate caracteristică vârstei de creştere. După 

cum se ştie, însă, jocurile însoţesc întreaga evoluţie a omului, până la bătrâneţe; chiar dacă formele lor de 

manifestare se modifică, principalele caracteristici se păstrează, dând fiecărei vârste o savoare particulară, 

răspunzând specific unor nevoiţi tendinţe firesc şi permanent umane.  

Pentru a contribui cat mai eficient la realizarea obiectivelor la vârsta şcolară, jocurile de mişcare pot fi 

organizate şi desfăşurate în forme foarte variate. Folosirea lor în lecţie este utila, însa numai atunci când 

conţin acţiuni care conduc nemijlocit la realizarea anumitor obiective instructiv–educative, la 

perfecţionarea capacitaţii motrice a sportivilor.  

Jocul de mişcare reprezintă o varianta a activităţii ludice în care rolul mişcărilor este foarte important.  

Pedagogia moderna atribuie jocului o semnificaţie de asimilare a realului la activitatea copilului, fapt 

pentru care a devenit azi una din principalele metode active, atractive, extrem de eficace în munca 

instructiv-educativa cu şcolarii mici.  
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Faptul că jocurile de mişcare se practică în lecţia de educaţie fizică din şcoală, în viziunea copilului capătă 

diferite semnificaţii, deşi copilul trăieşte şi activează mai intens în cadrul jocului decât în realitate, mediul 

ambiant exercită totuşi o influenţă dintre cele mai puternice asupra jocului la copii. De asemenea jocul 

este un exerciţiu care pregăteşte copilul pentru viaţă, este oglinda mediului în care trăieşte se dezvoltă 

copilul. Încadrând jocurile în cadrul metodelor bazate pe acţiune pedagogul român, I. Cerghit le consideră 

metode de simulare în care sunt imitate situaţii foarte variate. Unii autori îi caută esenţa în tendinţa omului 

de a domina, de a-i întrece pe ceilalţi, alţii îl considera mijloc de contracarare a unor porniri dăunătoare 

sau ca o umplutură necesară într-o activitate orientată prea unilateral sau ca îndeplinirea unor dorinţe ce 

nu pot fi satisfăcute în realitate. Preocupări privind originea şi evoluţia jocului au existat întotdeauna, însă 

abia către sfârşitul secolului al XIX-lea cercetările au luat o mare amploare. Teoria lui Lazarus citat de U. 

Şchiopu şi M. Chirazi explica jocul ca mijloc de satisfacere a necesităţii de repaus, de recreere.  

Teoria lui F. Schiller, la care adera şi H. Spencer citat de G. Chiriţă, este la fel de fragilă. Ei consideră 

jocurile de mişcare ca formă de manifestare a unui surplus de energie care nu a fost utilizată în alte 

activităţi. Practica a dovedit însă că, în cele mai multe cazuri, copii nu se joacă pentru a utiliza energia de 

care dispun.  

          În lucrarea Terminologia educaţiei fizice şi sportului noţiunile de joc şi joc sportiv sunt descrise 

astfel:  

- jocul este o activitate complexa, predominant motrică şi emoţională, desfăşurată spontan după reguli 

prestabilite, în scop recreativ, sportiv şi totodată de adaptare la realitatea sociala;  

- jocul sportiv este un complex de exerciţii fizice practicate sub forma de joc cu un anumit obiect (minge, 

puc etc.) având dimensiuni specifice, prin care cele doua echipe sau doi adversari se întrec conform unor 

reguli de organizare şi de desfăşurare.  

O importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare cu 

elemente tehnice din diferite ramuri sportive, care prin conţinutul lor specific de influenţare analitica, 

poseda potenţialul formarii la aceştia a capacităţilor socio-psiho-motirice şi a atitudinilor de orientare 

valorica a personalităţii.  

Jocurile de mişcare cu elemente tehnice din diferite probe sportive reprezintă activităţi complexe 

predominant motrice şi emoţionale; desfăşurate după reguli prestabilite şi totodată de adaptare la realitatea 

socială. Jocurile de mişcare cu elemente tehnice din probe sportive satisfac nevoia ludica a copiilor; 

provoacă o activitate atractiva prin stările afective pozitive, plăcere senzoriala şi stările tensionale, 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
  
 

1917 
 

satisfacţia succesului şi prin toate acestea angajează total toate componentele fiinţei umane (fizice, psihice, 

sociale).  

     Utilizarea jocurilor de mişcare la clasele primare are rolul de a forma şi perfecţiona priceperile şi 

deprinderile motrice de baza; dezvolta calităţile motrice, educa calităţile morale şi de voinţă.  

Vârsta cea mai propice pentru învăţarea elementelor tehnice din jocurile sportive este 10-11 ani deoarece 

la această vârstă se dezvoltă capacităţile motrice de bază necesare jocurilor sportive.  

Jocurile de mişcare cu elemente tehnice din diferite probe sportive asigura o mobilizare crescută a 

colectivului de elevi iar în cadrul lecţiei de educaţie fizică se utilizează,,exersarea frontală", fapt care 

presupune desfăşurarea unei activităţi frontale cu întreg colectivul de elevi, ceea ce asigură o bună 

densitate motrică a lecţiei şi asigură acelaşi nivel de efort tuturor elevilor. Particularităţile morfo-

funcţionale la vârsta de 10-11 ani, asigură o bună bază pentru formarea deprinderilor şi priceperilor 

motrice, precum şi dezvoltarea calităţilor motrice prevăzute de curriculumul la disciplina "educaţia fizică" 

pentru vârsta respectivă. 
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PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

PRIN ACTIVITATI DE ASCULTARE 

 

 

                                                                                                    Prof. Sîrbu Antoneta 

                                                Școala Gimnazială I. Gr. Teodorescu- Ruseni, jud Neamț 

 

 
Motto: ”Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp                                             

gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. 

Întretineţi-i deci într-o stare de spirit placută,                                                                                                                 

dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Este tot atât 

de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios 

într-un suflet care tremură, pe cât este de greu să tragi linii 

frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.” 

                               (John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”)     

 

 

           Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele- 

cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC) conturează, pentru absolvenții 

învățământului obligatoriu,” un profil de formare european” structurat pe domenii de competență-cheie: 

Comunicarea în limba maternă, Comunicarea în limbi străine, Competențe matematice și competențe de 

bază în științe și tehnologii, Competența digitală, A învăța să înveți, Competențe sociale și civice, Inițiativă 

și antreprenoriat, Sensibilizare și exprimare culturală. Competențele sunt definite ca ansambluri de 

cunoștințe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarității obligatorii. 

    Al doilea domeniu al competențelor cheie îl reprezintă comunicarea intr-o limbă străină . Aceasta 

include aceleaşi competențe generale ca şi comunicarea în limba maternă: se bazează pe abilitatea de a 

înţelege , de a exprima şi de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte, atât pe cale orală cât şi în scris 

(ascultare, vorbire, citire şi scriere) într-o gamă potrivită de contexte sociale – la serviciu, acasă, în 

educaţie şi instruire – conform cu dorinţele sau nevoile individului. Comunicarea într-o limbă străină de 

asemenea apelează la abilităţi de mediere şi înţelegere culturală. 

Demersul educativ în ceea ce priveşte studiul limbilor străine se bazează pe metode comunicative. 

Scopul acesteia este de a favoriza comunicarea elevilor între ei sau cu profesorii. În acest sens, are ca 

fundament actele de vorbire (a se prezenta, a cere o informaţie, a da un sfat...). Nu se mai învaţă, de 

exemplu, imperativul pentru a învăţa imperativul, ci pentru a ajuta la a da ordine. Acest demers,  pune 

accentul, înainte de toate, pe utilizarea documentelor autentice, pentru a-l ajuta pe elev să poată comunica 

rapid cât mai „natural” posibil în limba de comunicare (adică el nu va mai vorbi precum o „carte”).  
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Acest demers având anumite limite, cu precădere mai mult axate pentru oral decât pentru scris. De 

aceea, învăţarea limbilor străine se desfăşoară pe cele patru competenţe: înţelegerea mesajului oral, 

producerea mesajului oral, înţelegerea mesajului scris, producerea de mesaje scrise. În termeni 

generali,METODA este cea care conturează întregul demers de proiectare şi realizare a acţiunii 

evaluative,de la stabilirea obiectivelor de evaluare şi până la construirea şi aplicarea instrumentelor de 

evaluare prin care intenţionăm să obţinem informaţiile necesare şi relevante pentru scopurile propuse. 

     În ceea ce priveşte METODELE MODERNE DE PREDARE,acestea asigură o alternativă la formulele 

tradiţionale oferind alte opţiuni metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 

    În cadrul procesului de învăţare activitatea de predare,învăţare şi evaluare se realizează cu ajutorul unor 

elemente importante care se află în strânsă legătură, asigurând astfel o desfăşurare coerentă şi benefică a 

acestor procese.  

La orele de limbi straine este bine venita utilizarea metodelor  moderne insotite de inregistrari 

audio-video, in special in predarea orelor de ascultare, iar invatarea propriu-zisa se realizeaza in mediul 

cel mai potrivit: lumea reala , situatii socio-culturale concrete, viata cotidiana. In mod automat elevul se 

adapteaza limbajului actual, isi diversifica cunostintele de lexic, se obisnuieste cu pronuntia. 

 Folosirea mijloacelor audio-vizuale trebuie facuta cu moderatie, gradat pentru a nu plictisi elevii , 

care au probleme de intelegere a limbii, dar si pentru a nu tranforma o oraa de clasa intr-o sala de cinema. 

 Invatarea cu ajutorul suporturilor audio-vizuale, ofera atat elevului cat si profesorului de limbi 

straine, o gama de activitati care , atunci cand sunt planificate cu atentie, ca parte integranta a procesului 

pedagogic , il vor ajuta pe elev sa invete limba.  

In activitatea pe care o desfasor la clasa in predarea lectiilor de ascultare, utilizez modalitati atractive 

culese de pe site-uri educative, cum ar fi www.ecopii.ro, www.englezapentrucopii.ro, de tipul karaoke, 

pronuntie si altele cu ajutorul laptop-ului. 

          In acest sens,  ar trebui sa avem  mai multa libertate in alegerea materialelor de lucru si sa nu urmam 

strict un anumit tipar. Astfel,  ar trebui sa ne axam mai mult pe activitati de speaking ( comunicare ) si 

listening ( ascultare ), deoarece, in viata de zi cu zi, petrecem mult mai mult timp vorbind si ascultand 

decat scriind si citind. De aceea este foarte important sa valorificam din ce in ce mai mult materialele 

oferite de internet, filmuletele englezesti care constituie exemple de limba autentica, melodiile in limba 

engleza din topul preferintelor elevilor si sa oferim acestora ocazii de a se exprima liber, de a-si dezvolta 

creativitatea, fara sa le taxam orice greseala, acest lucru putand duce la o posibila inhibare a lor.  Pe tot 

parcursul procesului de invatamant se urmareste  imbogatirea vocabularului , imbunatatirea pronuntiei 

http://www.ecopii.ro/
http://www.engleza/
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prin activitati de ascultare dar si prin prezentarea unor filmulete cu aspecte din viata si cultura britanica, 

in predarea limbii engleze. 

Competentele specifice  in receptarea mesajului oral sunt: desprinderea sensului global al unui 

mesaj articulat clar, emis cu o viteza normala; identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe 

subiecte familiare;intelegerea unor instructiuni verbale; identificarea si intelegerea unor informatii 

specifice dintr-un mesaj audiat;intelegerea unor instructiuni detaliate prin executarea lor;identificarea 

elementelor cheie,dintr-un mesaj rostit in limbaj standard, cu viteza normala; recunoasterea organizarii 

logice a componentelor unui mesaj audiat; identificarea tipului de relatie dintre interlocutori intr-o 

conversatie.  

 

Bibliografie: Programa scolara , Limba moderna 1, clasele V – VIII 

  How to teach pronuciation , Longman 

John Locke-“Some Thoughts Concerning Education Cerghit  Ioan, Neacsu Ion, 

Prelegeri pedagogice, Polirom Iasi, 2001  
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NUTRIȚIA ÎN VIAȚA SPORTIVILOR 

Prof. Achimescu Rodian 

LPS Bihorul Oradea 

 
În regimul de viață al sportivilor există o serie de factori care influențează, pozitiv și negativ, starea 

și potențialul maxim de dezvoltare al acestora. Printre ei, un rol important il are nutriția. 

 Sportivii de performanță sunt foarte atenți la caloriile pe care le consumă zilnic. Deși au nevoie de 

multă energie și mai multe calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi decât o persoană obișnuită care nu face 

sport, trebuie să țină seama de cantitatea optimă din fiecare categorie. 

 În ajutorul lor vine un nutriționist, un specialist care le dezvoltă un plan alimentar personalizat. 

Dieta de sportiv este potrivită pentru persoanele cu un mod de viață activ, astfel că de câțiva ani și ei dar 

și cei care practică sportul de masă sau pe cel ocazional, urmăresc atent ce și cât mănâncă. 

 Chiar dacă vă aflați într-una din situațiile menționate mai sus, alimentele pe care le consumați 

reprezintă un factor care influențează performanța dumneavoastră. Pentru sportivi de orice nivel mâncarea 

este combustibilul pentru organism, dar cheia este consumul tipurilor și cantităților potrivite de alimente 

la momentul oportun. 

 A mânca sănătos, a-ți alege cu grijă alimentele integrale și a plănui bine mesele și gustările sunt 

esențiale pentru ca randamentul fizic să crească. Dieta poate avea un impact major asupra performanței 

sportive. Alimentația corespunzătoare este importantă pentru oricine, cu atât mai mult spotivii sunt cei 

care știu și simt că o alimentație incorectă le poate afecta performanța.  

            Nevoile alimentare variază în funcție de vârstă, sex, tipul de corp și sportul practicat. Caloriile și 

nutrienții necorespunzători îl pot slăbi și pe cel mai în formă sportiv, la fel cum echilibrul potrivit de 

energie și macronutrienții vor ajuta la atingerea performanței maxime. 

 Necesarul caloric al sportivilor de performanță se situează între 2000 și 5000 de calorii/zi, în 

funcție de diverși factori, amintiți mai sus. Aportul caloric este aspectul cel mai important din nutriția 

sportivilor, în sensul că cu cât  nivelul de activitate fizică este mai mare, cu atât va crește și necesarul de 

calorii. 

 Nu se poate elabora un plan general ideal de nutriție pentru sportivi pentru că variabilele sunt 

numeroase la fel și preferințele alimentare ale fiecăruia, fapt ce determină personalizarea planului de 

nutriție. 

 Pentru o performanță optimă, spuneam, că sportivii trebuie să urmeze o dietă cu un conținut 

echilibrat de proteine, carbohidrați și lipide. Proteinele sunt necesare pentru dezvoltarea și repararea 

fibrelor musculare distruse în antrenamente.  

           Sursele sănătoase de proteine includ peștele, pieptul de pui, carnea slabă de vită, ouălele și lactatele 

cu conținut redus de grăsimi. Semințele de in, cânepă, chia, dovleac sau alunele sunt deasemenea 

recomandate și își găsesc locul în alimentația sportivilor. 

 Carbohidrații sunt sursa de energie perfectă pentru organism, de aceea sportivii au nevoie de o 

alimentație bogată în surse sănătoase precum orezul brun, ovăzul, paste integrale din grâu dur, quinoa, 

hrișcă, soia, fructe și legume. 

 Lipidele sunt ultima componentă într-o alimentație sănătoasă, însă ele trebuie consumate cu 

moderație. Alimentele sărace în grăsimi saturate cum sunt: nucile, untul de migdale, uleiul de măsline ori 

de struguri fac parte din dieta potrivită  pentru sportivi. 

 Micul dejun este cea mai importantă masă, care trebuie să conțină surse  regulate și sănătoase 

precum și gustări pline de energie care vor crește metabolismul. Sunt de preferat alimente de calitate, 

neprocesate industrial, fără adaos de sare și zahăr, cum sunt: cerealele integrale, ouăle, brânzeturile, 

preparatele din carne fără aditivi, unt vegetal de migdale, arahide, fructele și shake-uri în care se adaugă 
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pudre  proteice de susan, in, dovleac, chia, etc. Sunt interzise mezelurile procesate, gogoșile, produsele de 

patiserie, etc. 

 Prânzul este o necesitate care va oferi energia necesară pentru antrenamentul de după amiază sau 

pentru competiții. Sunt recomandate alimentele bogate în carbohidrați și cu un conținut mic de grăsimi 

precum pastele, orezul, quinoa și cartofi dulci, lintea, soia, la care se adaugă proteine slabe: piept de pui, 

carne slabă de vită, pește. 

 Cina este momentul în care ne revenim și ne încărcăm cu energie pentru antrenamentele sau 

evenimentele din ziua următoare astfel că este indicat să nu grăbim masa de seară ,adică să nu mâncăm pe 

fugă. 

 O cină bună poate consta într-o farfurie în care punem o parte carne cu condimente și 2 părți de 

soia neagră sau un mix de salată verde cu legume și ulei de măsline la care adaugăm o lingură de iaurt. 

 Pentru o alimentație sănătoasă și corectă, nutriționiștii recomandă ca dieta să conțină 60% 

carbohidrați complecși din alimente integrale, 25% lipide și 15% proteine, bineînțeles că in functie de 

perioada în care se găsește sportivul procentele pot varia. 

 Alt factor important în nutriție este hidratarea.Se știe ca deshidratarea este inamicul performanței 

sportive,iar studiile arată că pentru fiecare procent de greutate corporală pierdută prin transpirație și 

nesusținut de o hidratare corectă se pierdcam 2% din performanțe.  

             De aceea se recomandă administrarea a 2-3 litri de apă și/sau băuturi cu electroliți pentru sportivi 

pentru ca aceasta să ajute la un metabolism foarte eficient și pentru ca organismul să facă față cu succes 

la provocările zilnice. 
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Opționalul-o modalitate de 

creștere a eficienței actului didactic în școală 

                                                                                                      Prof.Cîrdei Nina Liliana 

                                                                       Școala Gimnazială Poiana Stampei,Suceava 

 

                                  Fiecare manual, pentru orice disciplină de studiu, este cu atât mai valoros cu cât este 

mai eficient modul în care acesta este utilizat de către un cadru didactic  în raport cu o programă şcolară 

(considerată, de unii, că are un conţinut mult prea ―stufos), în timp ce un opţional este solicitat de elevi 

dintr-o ofertă propusă, a cărui programă este întocmită de către un cadru didactic  în concordanţă cu 

capacităţile intelectuale ale grupului căruia i se adresează şi cererea de conţinut este solicitată de elevi şi 

direcţionată de către acesta în așa fel încât să fie atractivă, accesibilă şi necesară în plan practic.                               

Opţionalul oferă avantajul de a răspunde  nu numai nevoilor elevilor în formarea personalităţii lor, dar şi 

nevoilor societăţii în general şi mai ales în plan local.  Profesorul, prin programa  pe care o propune, 

trebuie să cunoască în amănunt  segmentul de vârstă căruia i se adresează (clasa de elevi), stabilind acele 

conţinuturi (teme/subiecte) posibile de realizat ținând cont de baza materială a şcolii, resursele locale, 

valorificând toate oportunităţile existente  în vederea realizării obiectivelor propuse.  Orice tematică care 

este propusă la un opţional trebuie să promoveze:  

  

• Dezvoltarea  unor deprinderi de muncă intelectuală şi practică de plăcere;  

• Metoda învăţării active, ținând cont de  interesul elevilor, mai ridicat decât la disciplinele impuse;  

• Realizarea  evaluării elevilor să nu se facă numai prin metode clasice,  ci şi prin metode alternative 

şi moderne (evaluarea pe bază de itemi, dar şi evaluarea prin activităţi practice care au scopul să 

încurajeze iniţiativa personală, dezvoltând atitudini şi aptitudini practice); 

• Materializarea  unui parteneriat eficient profesor – elev ,cu rezultate vizibile,promovarea  lucrului 

în echipă, colaborarea între elevi şi rezolvarea sarcinilor de lucru într-un timp mai scurt; 

• Crearea de condiţii pentru elevi pentru  a se implica activ, pentru a comunica mai mult,pentru  a-

şi spune părerea, pentru a veni cu sugestii în dezbaterea unor subiecte, în realizarea unor produse 

practice inedite; 

• Cultivarea în rândul elevilor a interesului maxim astfel încât aceştia vor  reuşi să-şi manifeste 

creativitatea în produse individuale sau de grup, contribuind astfel printre altele şi la îmbogăţirea 

bazei materiale  existente la nivelul şcolii.  

• Rezultatele pe termen lung ale disciplinelor opţionale nu vor fi de neglijat:  Elevii sunt stimulaţi 

în dezvoltarea gândirii creative şi dezvoltarea competenţelor de comunicare;  

• Elevii capătă abilităţi practice de lucru;  deprind tehnici de lucru în echipă;  pot să-şi continue 

pregătirea în alte forme superioare, în raport de motivaţia personală;  
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•  Elevii vor câștiga încredere în forţele proprii şi nu vor ezita să-şi prezinte o lucrare proprie, vor 

veni cu sugestii, permiţând astfel reevaluarea şi îmbogăţirea conţinuturilor ştiinţifice de abordat în 

programele viitoare.  

  

           În concluzie, beneficiile vor fi net superioare si  învăţarea va fi realizată  cu mai multă plăcere, 

interesul va fi sporit de propriile motivaţii ale individului şi, pentru că programele sunt flexibile, se învaţă 

cel mai bine când provocarea lansată este moderată. Efectul sesizat al acestor diverse CDȘ-uri pune în 

evidenţă manifestarea în rândul elevilor a numeroase tipuri de inteligenţă în curs de definire:  Lingvistică 

– elevi  care se remarcă în procesul de comunicare; Logică/matematică –acei  elevi care sesizează relaţia 

dintre acţiuni – obiecte – idei; Muzicală/ritmică –  care au abilităţi de recunoaştere – reproducere 

melodică, abilităţi de interpretare solo şi instrument muzical, abilităţi de simţ ritmic în mişcare; 

Naturalistă – cei care înţeleg lumea naturală şi manifestă interes pentru plante, animale; Spaţială / 

vizuală -  elevi care percep lumea vizuală, care pot lucra cu obiecte, care gândesc folosind imagini; 

Existenţială – elevi care sunt interesati de existenţa vieții pe pământ; Intrapersonală – cei care gândesc 

despre sine, au capacitatea de a se înţelege şi a fi conştienţi de plusuri sau minusuri personale, încercând 

să-şi suplinească lacunele;  Interpersonală – elevi care gândesc, judecă şi înţeleg şi pe alţii în 

manifestările lor, având acea capacitate de recunoaştere şi diferenţiere a oamenilor etc.  

         Pentru optimizarea activităţii şi desfăşurarea cu bune rezultate a CDȘ-urilor, este necesar să se aibă 

în vedere câteva măsuri ce vor fi luate în considerare la realizarea programelor:  Îmbunătăţirea tematicii 

cu acele conţinuturi care au  stimulat pe elevi în parcurgerea subiectelor tematice şi realizarea celor mai 

inedite aplicaţii practice; Actualizarea programelor cu conţinuturi noi si  interesante în pas cu evoluţia 

tehnico– ştiinţifică, dar şi cu tradiţiile locale;  Diversificarea obiectivelor propuse la anumite subiecte si 

teme; Întocmirea unor portofolii de monitorizare a rezultatelor la fiecare CDȘ cu parcurs ce se va realiza 

pe mai mulţi ani de studiu. 

           Modelul comunicativ-funcțional impune ca finalitățile unei discipline să fie centrate pe comunicare 

si în acest sens la orele de opțional elevii vor fi încurajați să învețe să transfere achizițiile teoretice în 

practica comunicării curente, gândind logic.   

         Centrarea demersului didactic asupra competenței de comunicare răspunde unor imperative sociale 

majore și prezintă avantajul întregirii cunoștințelor despre limbă și spațiul comunicării efective. 

Comunicarea presupune, înainte de toate, prezența unei probleme, a punctelor de vedere și a intenției.  

Ancorarea activităților de comunicare în desfăsurarea unor activitați  diverse permite nu numai discutarea 

problematicilor, ci și reflecția asupra discursului însuși. 

      În lumea contemporană,comunicarea este vitală pentru orice tip de activitate profesională,elevii 

trebuind să găsească soluții în contexte variate,dezvoltând astfel o personalitate autonomă,capabilă de 

discernământ și de spirit critic,fiind apți să-și argumenteze propriile opțiuni,având conștiința propriei 

identități culturale și manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică. 
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           Prin varietatea tematică, disciplinele opţionale solicită transferul cunoştinţelor dobândite la diferite 

discipline în şcoală şi în afara ei, oferind variate prilejuri de învăţare activă, de exersări ale capacităţii de 

exprimare şi de adaptare la situaţii noi,de  dezvoltare a operaţiilor gândirii şi formarea unor reacţii rapide 

impuse de civilizaţia modernă.  Obiectivul prioritar pentru care este  propus un  opţional ar trebui sa fie  

dezvoltarea competenţelor de comunicare  prin apropierea elevilor de necesităţile educaţionale ale şcolii . 

Conţinuturile nu se constituie într-o temă suplimentară pentru acasă ci,în cadrul orelor,prin activităţi 

specifice de învăţare, elevii discută pe marginea temelor propuse, exersează, comunică, aplică, lucrând 

împreună pe grupe sau în pereche,găsind soluții diverse în contexte  variate. 

        Demersurile didactice vor contura constant situațiile de comunicare și vor crea secvențe de reflecție 

asupra puterii cuvântului, asupra funcției lui în literatură, muzică, filosofie etc., asupra modului în care 

cuvântul reprezintă lumea, creează lumi, impune și determină comportamente.  Substanțialitatea 

secvențelor de reflecție va fi susținută de prezența unui cadru menit să permită comparații și analogii, 

evidențierea coexistenței și interfețelor dintre limbaje artistice diferite. Suportul acestor reflecții va fi nu 

numai discursul receptat, ci și cel creat de elevi. 

Un   opțional ar trebui să-și propună să-i învețe pe elevi să comunice,în primul rând, să prețuiască 

frumosul,    să-și construiască și să-și exprime propriile puncte de vedere, să se descopere pe ei înșiși, 

să descopere și să prețuiască spațiul cultural căruia îi aparțin.  

  O problemă de actualitate rămâne aceea a găsirii celor mai adecvate soluții, strategii prin care să 

determinăm elevul să comunice, să colaboreze cu profesorul pe parcursul activităților, fiind distribuit 

mereu în roluri variate pentru a fi atras în actul de comunicare.  
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CONCEPTUL  

DE TEHNICĂ PIANISTICĂ 

Prof. Raluca Ciucă 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”, Brăila  

 

Cuvântul tehnică provine din limba greacă veche, unde termenul, „tehne,, înseamnă măiestrie, 

meșteșug, artă de a face un lucru bun. În aceeași măsură, conceptul de tehnică se îmbină cu arta 

instrumentală. Muzica are un impact emoțional pozitiv nu numai asupra psihicului, ci și asupra nivelului 

interacțional social. Asupra ascultătorului ea poate avea un rol important, contribuind la formarea 

personalității.  

Perfecționarea pianului și posibilitățile sale instrumentale aduc schimbări majore în tehnica sa. 

Tehnica pianului privită ca un ansamblu a mijloacelor cu care muzicianul își realizează intențiile, este utilă 

atât pedagogilor, cât și compozitorilor. Compozitorii sunt cei ce impun în compozițiile lor, rezolvarea 

anumitor probleme. Acest lucru se întâlnește și la alte instrumente. Marii pianiști fac trecerea de la tehnica 

simplă la o tehnică precisă. Interpreți desăvârșiți cum ar fi: Alfred Cortot(1877-1962), Vladimir Horowitz 

(1903-1989), Anton Rubinstein (1829-1894), Sviatoslav Richter (1915-1997), Clara Haskil (1895-1960), 

Lazar Berman (1930-2005), Cella Delavrancea (1887-1991), Frantz Liszt (1811-1886), Dinu Lipatti 

(1917-1950) și alții au reunit deprinderile muzicale, talentul, vocația spre muzică cu studiul, ajungând la 

performanță. Pentru a putea cânta la pian cu adevărat bine și pentru a obține rezultate este nevoie de ani 

de studiu, cu un exercițiu temeinic. Interpretul are nevoie de acele calități înnăscute, dar și obținute prin 

muncă, consecvență.   

Dezvoltarea măiestriei artistice ar trebui să ocupe un loc important în munca interpretului. 

Unicitatea pianistului în realizarea tehnicii caracteristică acestuia, tehnică aparținând personalității 

psihice, a fost tratată de pianistul și pedagogul german Karl Adolf Martienssen (1881-1955). El pornește 

de la premisa că principala eroare a pedagogiei pianului, a fost, că a considerat tehnica pianistică drept o 

funcție mecanică ruptă de artă și de personalitatea artistului. Acestei paradigme i se opune înțelegerea 

tehnicii ca fiind o funcție artistic-creatoare, deplasând centrul pedagogiei de la primatul psihologicului, 

educația urmând a se face de la interior la exterior și nu invers. Răspunsul lui Martienssen este cu totul 

diferit. El consideră că tocmai elementele excepționale, copii-minune, trebuie să formeze un model a 

oricărei educații instrumentale, reprezentând un complex de funcții psiho-fizice adecvate ideal 

instrumentului. Intervine un element nou-voință conștient de act artistic.Concretizând aceste elemente, el 

o denumește voință creatoare de sunet (gândire muzicală). Atitudinea activă este caracteristică și e proprie 

naturilor înzestrate. 

Primul și cel mai simplu e simțul tonului, al înălțimii auzului muzical intern. Pentru pianiști el nu e 

esențial, slăbiciunea lui poate fi compensată. 
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Al doilea element e destul de considerabil pentru un muzician- simțul sonorității. 

Al treilea element e simțul liniei, al frazării, capacitatea de a sesiza și de a trăi, succesiunea de la ton 

la ton, tensiunile dintre sunete. Dintre toate instrumentele, pianul reclamă cel mai mult simțul liniei. 

Al patrulea element- domeniul propriu al pianului, e simțul ritmic.  

Al cincilea element e din categoria celor complexe care se referă la operă ca întreg. E simțul structurii, 

al formelor. El există în compozitor, în actul creației și se manifestă prin capacitatea de a cuprinde 

ansamblul operei într-o imagine globală. De la primul sunet, această imagine trăiește în artist și determină 

structura formei mari, ca și a fiecărui moment, culoarea sonoră, dinamică, frazarea ritmică și mai ales 

tempoul. 

Al șaselea element e  ceea  ce dă viață reproducerii, aportul personal, ceea ce umple forma goală a 

sunetelor- voință (forță) de expresie, concepută ca sinteză a valențelor emoționale. Voință creatoare e însă 

mai mult decât suma acestor șase elemente. E o sinteză dialectică, o categorie nouă. Această sinteză are 

drept caracteristici diferențierea individuală și iraționalitatea. Iraționalitatea decurge din legătura strânsă 

între forța de expresie și celelalte elemente pe care le determină. Această voință creatoare, e creatoare în 

acțiunea ei în două feluri: 

- dă viață unor lumi sonore mereu noi 

- creează admirabilul instrument care dă să o materializeze - tehnica pianistică. 

Toți pianiștii, maeștrii, cât și cei mai modești, au simțit că instrumentul trăiește sub mâinile lor 

atunci când viața creatoare și-a creat mijloacele de expresie corespunzătoare. Fiecare individulitate 

artistică își creează mijloacele tehnice adecvate. Aceste individualități se încadrează într-o 

tipologie generală. 

E vorba de tipul clasic, romantic și expresionist. Între aceste tipuri atitudinale nu sunt diferențe de 

valoare. 

Tipul clasic (static) își concentrează atenția exclusiv asupra aparatului tehnic mic- degete, poignet. 

Adolf Kullak (1823-1862) presupune relaxarea întregii musculaturi. 

Tipul extatic (romantic)- elementul psihic este voința de a realiza legato-ul cantabil prin 

greutatea brațului relaxat. Una din marile sale descoperiri e jocul de pedală. Pedala timbrală de 

legătură sau de armonie, sunt efecte ca și necunoscute până la marea epocă a romantismului. 

Tehnica tipului expansiv (expresionist)- tehnica din umăr, e tehnica fixației, nu  numai a 

antebrațului, ci legătura întregului aparat, intr-o unitate absolută. Pedagogul Martienssen a avut 

ideea de a uni aceste tehnici și de a le folosi în paralel cu stilul, textul și calitățile fiecărui interpret. 

Simțul sonorității, liniei și ritmului, constituie elementele primar-formale din care simțul structurii, 

inteligența muzicală va construi opera ca un tot unitar. 

Sonoritatea trebuie să stea în centrul atenției. Dorința de a obține un ton frumos e punctul de plecare 

al întregului progres muzical la pian. Dar acest ton frumos e o noțiune ce aparține fiecărui individ. 

Acesta nu poate obține decât acel ton ce corespunde constituției lui fizice și psihice. Muzica se 
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face cu succesiuni de sunete. De aceea dinamica liniei muzicale, trebuie să stea în centrul atenției, 

ca fiind purtătoarea sensului muzical. Necesitatea unei ritmici precise nu trebuie subliniată. 

Un alt pedagog desâvărșit al pianului, Karl Leimer (1885-1944) pune accent pe naturalețea 

execuției în maniera de interpretare. Referitor la tehnica în sine, Karl Leimer cere ca exprimarea 

unei fraze să se interpună în mișcări aferente interpretării sale. Predarea tehnicii în concepția sa a 

determinat o trecere de la auditiv la gestică. 

După spusele profesorului Mircea Dan Răducanu, muzicianul își consacră întreaga activitate 

zilnică studiului și execuțiilor muzicale, datorită profesiunii sale. În felul acesta ajunge să se 

autodepășească, ajungând să fie stăpân pe toate mijloacele de exprimare, pentru a putea reda opera. 

Dar toate acestea cu foarte multe ore de studiu, deseori epuizante. De multe ori, o piesă de factură 

mică solicită multe ore de exercițiu, ceea ce face ca pianistul să devină un sclav al instrumentului, 

irosindu-și copilăria și adolescența pentru a putea deveni stăpân pe arta pianului. În prima parte a 

secolului al XIX-lea, solicitarea psihologică și fizică a unui pianist era mai slabă, ulterior, pianul 

a continuat să se perfecționeze, dezvoltând calitatea și cantitatea repertoriului, ajungându-se astfel 

la o limită foarte greu de atins. Alături de calitățile pianistului mai trebuiesc folosite metode de 

lucru adecvate, sub îndrumarea unui profesor bun împreună cu condiții bune de lucru. 

Spre sfârșitul secolului s-a constatat că mulți pedagogi mai dotați, talentați, cu o gândire mai 

îndrăzneață, au observat o diferență între modul de a cânta al elevilor formați după vechea școală, 

și cei formați după școala modernă. Expresivitatea muzicală, dacă face parte din creația 

compozitorilor, se îmbină cu tehnica artistică, elementul de bază care-l posedă instrumentul.Acesta 

stăpânind o tehnică perfectă, trebuie să redea prin interpretare concepția autorului.Astfel, 

interpretarea sa se transformă într-o adevărată creație. De aceea maniera de interpretare este 

diferită pentru fiecare lucrare muzicală. Exercițiile pregătitoare pentru dezvoltarea tehnicii nu vor 

omite scopul artistic și nu trebuie să se execute mecanic. Tehnica face parte din educația muzicală, 

din studiul zilnic al pianistului. Pentru a reda o interpretare justă, tehnica reprezintă o cale absolut 

necesară, o tehnică perfectă constituind preocuparea fiecărui artist. 

Talentul, în activitatea artistică instrumentală este format din două părți: 

a) Calități muzicale 

b) Posibilităti tehnice. Acestea ajută pentru a reda interpretarea 

 Tocmai din această cauză, pianistul virtuoz este un fenomen rar întâlnit pentru că mulți dintre 

ei pot să aibă posibilități muzicale excelente, dar nu pot avea talent și invers. 

Pentru a-și însuși măiestria artistică, interpretul trebuie să acorde o deosebită atenție muncii 

sale zilnice, oricât talent ar stăpâni. În pedagogie și lucrări metodice, a teoreticienilor artei 

interpretative, aceste probleme au ocupat un rol important. 
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Intervenţii psiho-educaționale la copiii cu ADHD. Metode şi strategii de lucru la clasă 
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Deficitul de atenţie şi hiperactivitate, cu toate că este o tulburare destul de recent diagnosticată la 

copii, a fost suficient investigată pentru a se putea stabili un protocol clar de evaluare, diagnostic şi 

intervenţie. Elementul esenţial al diagnosticului este dat de colaborarea între specialist, părinte şi profesor, 

astfel încât să poată fi surprinse caracteristicile esenţiale ale copilului în medii diferite şi în situaţii diferite. 

De asemenea, terapia comportamentală a ADHD-ului presupune colaborarea între specialist, părinţi şi 

profesori, în vederea reducerii simptomatologiei legate de neatenţie şi hiperactivitate. 

Tulburarea de atenţie şi hiperactivitate (ADHD; APA, 2004) sau sindromul hiperkinetic (HKD; 

WHO, 1992) este o tulburare de dezvoltare caracterizată printr-un pattern extrem, pervaziv şi persistent 

de inatenţie, impulsivitate şi hiperactivitate.  

Prin definiţie, tulburarea se manifestă înaintea vârstei de 7 ani, însă simptomele pot fi identificate 

cu uşurinţă începând cu vârsta de 5 ani şi adesea înainte de 2 ani (Taylor şi colab., 1991). 

ADHD afectează între 5-20% dintre copiii şcolarizaţi, predominând la sexul masculin faţă de cel 

feminin. ADHD se manifestă prin 4 sindroame: 

1) Hiperkinezie 

2) Absenţa posibilităţii de concentrare susţinută a atenţiei 

3) Impulsivitate 

4) Excitabilitate 

La care se adaugă: 

➢ Depresia şi devalorizarea - secundare eşecurilor repetate ale copilului; 

➢ Refugiul în comportamente antisociale în familie, şcoală sau societate; 

➢ Hiperactivitatea nefinalizată: deranjează, irită, agasează şi provoacă rejecţie; 

➢ Delincvenţă; 

➢ Dificultăţi de adaptare şcolară; 

➢ Anormalităţi în dezvoltarea personalităţii la vârsta adultă, cu implicaţii sociale şi economice 

majore. 

Cauze şi manifestări 

ADHD are un impact major asupra dezvoltării, afectează funcţionarea în domenii diverse: academic, 

social, emoţional. 

ADHD persistă şi în adolescenţă şi în viaţa adultă dacă nu este tratată la timp, constituind un factor de 

vulnerabilitate pentru dezvoltarea altor forme de patologie. 

O serie de cercetări (Brown, Abramowitz, Dadan-Swain, Eckstrand & Dulcan, 1989) au investigat 

manifestările comportamentale ale simptomelor ADHD la fete şi la băieţi şi au observat că fetele prezintă 

simptome mult mai internalizate (anxietate, depresie) decât băieţii şi astfel acceptanța lor socială este mai 

mare. 

Etiologie 

Rezultatele studiilor de specialitate sugerează faptul că nu există un factor cauzal singular în cazul 

ADHD. 

Cercetătorii sunt în general de acord cu faptul că ADHD este o condiţie medicală care afectează 

multiple arii ale creierului, lobul frontal fiind adesea invocat ca fiind principala arie implicată. Aceste arii 

sunt responsabile de anumite funcţii central executive care controlează aspecte ca reglarea 
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comportamentului, memoria de lucru, gândirea, planificarea şi organizarea. Studiile care au evaluat ratele 

ocurenţei ADHD în interiorul familiilor, studiile care au evaluat familii cu copii adoptaţi şi studiile cu 

gemeni, au confirmat faptul că ereditatea (Barkley, 1998) este cel mai comun factor care stă la baza 

apariţiei acestei tulburări. 

Există şi cercetări de genetică moleculară care se centrează asupra unor gene specifice care ar putea fi 

responsabile de apariţia ADHD. 

Alţi factori de risc invocaţi în cazul tulburării sunt factori care pot influenţa dezvoltarea creierului şi a 

funcţionării acestuia, cum ar fi: expunerea la substanţe toxice în perioada prenatală sau leziunile 

traumatice ale creierului dobândite în urma traumelor sau a unor boli. 

Factori precum regimul alimentar, disfuncţionalitatea vestibulară, urmărirea diferitelor programe TV 

sau mediul familial, nu s-au dovedit a fi factori cauzali pentru ADHD. 

Diagnostic: interviuri clinice, scale de evaluare 

Interviul clinic în ADHD implică atât părinţii cât şi copilul, iar ideal şi profesorul sau dirigintele; 

informaţiile obţinute astfel din surse multiple pot fi comparate şi integrate de clinician în vederea stabilirii 

diagnosticului. 

Scale de evaluare 

Pe baza analizei literaturii de specialitate privind scalele de evaluare a ADHD am identificat existenţa 

următoarelor instrumente: 

A. Scalele Conners (Conners et., al., 1997) - CRS-R (3-17 ani) 

B. Scalele Iowa Conners (Loney & Milich, 1982) (6-12 ani) 

C. Chestionarul Swanson, Nolan şi Pelham - SNAP– IV (Swanson, 1992) (5-11 ani) 

D. Scala SWAN (Swanson et. al., 2001), (5-11 ani) 

E. Scala SKAMP (Wigal et. al., 1998) – (7-12 ani) 

F. Scala DuPaul (DuPaul et. al., 1998) – ADHD RS-IV (5-18 ani) 

G. Scalele Vanderbilt (VADTRS & VADPRS) (Wolraich, et. al., 2003), (6-12 ani) 

H. Scala ADHD-SRS (Holland et al., 2001), (5-18 ani) 

I. Scalele Brown - BADDS, (Brown, 1996), (3-18 ani) 

J. Scalele Achenbach (Achenbach & Rescorla, 2001), (2-59 ani) 

K. Chestionarul SDQ (Goodman, 1997), (4-18 ani) 

Terapia ADHD-ului 

1. Terapia farmacologică (unele medicamente pot ameliora simptomatologia). Cele mai utilizate 

medicamente sunt amfetaminele de tipul: Metilfenidat, Ritalin, Centedrina, Straterra. Tratamentul bazat 

pe medicamentație conține metilfenidat sau amfetamine, care cresc dopamina și noradrenalina din sinapse, 

fie prin creșterea eliberării de neurotransmițători, fie prin blocarea receptării acestora (Travis et. al 2011) 

dar, cu toate acestea, 30% dintre copiii cu ADHD nu răspund tratamentului sau nu îl tolerează 

(Banaschewski et. al 2004). 

2. Terapia psihomotrică are scopul de a creşte şi ajustă mişcările voluntare; scădea paratoniile şi de a 

regla tonusul muscular; ameliora coordonarea; achiziţiona o mai bună orientare în timp şi spaţiu.  

3. Terapia comportamentală este bazată pe învățarea unor abilități care să ofere posibilitatea de 

adaptare în situațiile în care simptomele ADHD apar, domeniile de intervenție fiind: lipsa de concentrare 

și memoria, impulsivitatea, frustrarea și mânia, anxietatea, depresia, relațiile sociale, managementul 

timpului și rezolvarea de probleme (Young și Bramham, 2007). Cu toate acestea, efectele pe termen lung 

sunt limitate, iar generalizarea competențelor dobândite în alte contexte decât cel al terapiei este adesea 

scăzută. (Pelham și Fabiano 2008, apud. Van derOord, 2011). 

4. Relaxarea (trebuie efectuată cu atât mai mult în cazurile socio-afective. Dacă copilul este stăpânit 

de un sentiment de neputinţă în a-şi controla simptomele, este importantă învăţarea progresivă a 
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controlului motor.  

5. Meditația (apar îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește atenția, creșterea inhibării 

răspunsurilor automate, descreșterea anxietății și o mai bună stabilitate emoțională) (Frederick, 

Grosswald, Stixrud, 2011). 

 

Modelul Meichenbaum (1974) 

Autoîntăririle propuse de acest model de intervenţie, se fac în sensul creşterii menţinerii atenţiei pe 

obiectivele fixate în prealabil. 

Se poate aplica “self instrucţional training” (Meichenbaum, 1974) 

Acest model a fost conceput în urma observaţiilor efectuate pe copii hiperactivi, care au pus în evidenţă 

sărăcia limbajului lor intern: dacă se reuşeşte îmbogăţirea acestuia, se diminuează mult hiperactivitatea.  

În cursul învăţării motorii, şcolare, cognitive sau afective, se procedează la verbalizarea discursului 

interior al subiectului, anticipând verbal etapele succesive care trebuie respectate pentru a finaliza o 

acţiune planificată; 

Verbalizarea răspunsului intern se va face succesiv cu: voce tare/voce medie/voce şoptită/voce 

murmurată.  

Acest demers sistematic pare a fi eficace pentru scăderea agitaţiei şi a impulsivităţii şi favorizarea 

amelorării cognitive şi comportamentale. 

Abordarea specifică a hiperactivității socio-afective 

Pentru aceşti copii, agitaţia apare frecvent ca apărare legată de teama de diferite situaţii şi în diferite 

medii sociale.  

Aceştia nu au o hiperactivitate permanentă, aceasta fiind legată de situaţii socio-afective particulare. 

Se va trece la efectuarea unor jocuri de rol prin modelling, pe terapeut sau în grup, cu posibilitatea de 

întărire vicariantă. Terapeutul va antrena copilul în a discrimina perceptiv expresiile emoţionale ale 

celorlalţi şi să-şi exprime mai adecvat propriile expresii emoţionale. Astfel, vor fi evocate unele situaţii 

declanşatoare de emoţii în prezenţa copilului. Terapeutul sau ceilalţi copii din grup servesc drept model 

expresiv.  

Copilul hiperactiv, fiind în contact cu modelele, va învăţa să le recunoască în propriul său registru 

mimic, gestual şi postural, fiind învăţat să le aleagă pe cele mai potrivite. 

Descoperirea se poate face mai bine de către ceilalţi, ducând la o întărire pozitivă şi o creştere a 

frecvenţei de apariţie a expresiilor adecvate. 

Se va interveni şi la nivel de cogniţii, pornind de la situaţii reale trăite şi evocate de copil, în care 

contextul socio-afectiv declanşează hiperactivitatea.  

Se va face o restructurare cognitivă cu scopul de a face faţă devalorizării, sentimentului de persecuţie, 

anticipării consecinţelor acţiunii. 

Trebuie insistat şi asupra reorganizării mediului, inclusiv în familie, care poate cauza şi menţine 

hiperactivitatea copilului. 

Metode de intervenţie comportamentală. 

Pentru a determina copilul să continue o sarcină pe care a început-o, dar pe care o consideră 

plictisitoare şi fără niciun beneficiu imediat, oferiţi-i acestuia feedback-uri şi întăriri pozitive care să facă 

sarcina mai atractivă, iar dacă schimbă sarcina fără a o finaliza, puteţi să-i daţi şi mici pedepse. Întăririle 

pozitive pot fi laude sau complimente (subliniind că ceea ce a făcut este bun). Uneori aceste complimente 

este bine să fie însoţite de manifestări afective fizice (mângâiere, îmbrățișare). Indiferent de tipul de 

feedback utilizat, cu cât îl oferiţi mai repede, cu atât este mai eficient. 

Oferiţi-i copilului feedback-uri cât mai frecvente. Feedback-urile date imediat sunt foarte folositoare, 

însă devin şi mai eficiente dacă sunt oferite şi frecvent. În anumite situaţii, când sunt utilizate excesiv, 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
  
 

1933 
 

acestea pot deveni iritante pentru copil şi obositoare pentru dumneavoastră. 

Pentru a-l încuraja să facă o activitate, să respecte reguli, să se comporte frumos, copilul hiperactiv are 

nevoie de recompense mai mari decât ceilalţi copii. Aceste recompense pot include manifestări afective 

fizice, privilegii, gustări speciale, recompense materiale (jucării sau ceea ce el colecţionează, iar uneori 

chiar sume mici de bani). 

Acest lucru încalcă una din recomandări, respectiv cea care consideră că recompensele materiale 

trebuie folosite cât mai puţin, deoarece ele ar putea înlocui pe cele intrinseci (cum ar fi: dorinţa de a-ţi 

mulţumi părinţii sau prietenii, plăcerea de a citi, dorinţa de a conduce un joc sau o activitate). De fapt, 

motivaţia intrinsecă rareori influenţează copiii hiperactivi, la care dacă dorim să dezvoltăm sau să 

menţinem comportamenete pozitive, trebuie să folosim recompense mari, semnificative şi de cele mai 

multe ori materiale. 

Deseori părinţii/educatorii îşi pedepsesc copiii când aceştia sunt neascultători sau când nu se comportă 

frumos. 

Acest lucru este cât se poate de normal pentru copiii fără ADHD care greşesc rar şi primesc puţine 

pedepse, dar pentru cei cu ADHD care greşesc mult mai des nu mai este ceva normal. Pedeapsa în absenţa 

unei recompense nu este foarte eficientă pentru schimbarea comportamentului. 

Uneori acest lucru poate duce la resentimente, iar în unele situaţii copiii vor încerca să lovească şi ei, 

să se răzbune pentru pedeapsă excesivă. De aceea este foarte important ca profesorii să aibă în minte 

totdeauna regula “pozitiv înainte de negativ”. 

Această regulă se referă la faptul că atunci când vreţi să schimbaţi un comportament nedorit, mai întâi 

alegeţi comportamentul pozitiv cu care vreţi să-l înlocuiţi. Când acesta apare, lăudaţi şi recompensaţi 

copilul pentru el, abia apoi încercaţi să aplicaţi treptat pedepse pentru cel nedorit. Întotdeauna la copiii 

hiperactivi trebuie puse în balanţă pedepsele şi recompensele, iar procentul adecvat ar fi de o pedeapsă la 

doua- trei recompense sau stimulări. 

La copiii hiperactivi, simţul intern al timpului şi al viitorului se formează mult mai târziu. Ca o 

consecinţă a acestui fapt, ei nu pot răspunde unor cerinţe care implică limite de timp sau pregătirea pentru 

viitor, ca şi ceilalţi copii. 

Ei au nevoie de un reper exterior care să se refere la perioada de timp în care trebuie să facă o anumită 

sarcină (poate fi vorba de un ceas pe care copilul îl vede în permanenţă, sau se poate folosi un ceas cu 

alarma, o clepsidră, sau orice altă modalitate prin care se poate externaliza intervalul de timp) permiţând 

copilului un mod cât mai acurat de a-şi organiza timpul în această perioadă. 

Pentru sarcini mai complexe şi care necesită un timp îndelungat, cum ar fi citirea unei cărţi sau 

realizarea unor proiecte pe care copilul le are de făcut ca şi temă, sarcina va trebui împărţită în paşi mai 

mici în aşa fel încât copilul să realizeze în fiecare zi o anumită parte din aceasta. Fără a ţine seama de 

aceste metode de externalizare şi organizarea a timpului este foarte probabil că acesta (copilul) să lase 

sarcina pe ultimul moment, fiind imposibil să facă o treabă bună. 

S-a observat că este foarte folositor să plasezi o informaţie în formă ei fizică (dacă este posibil) la locul 

de desfăşurare al sarcinii.  

De exemplu, dacă copilul îşi face tema pe masa din bucătărie, pentru a fi mai uşor supravegheat, puneţi 

pe masă o foaie cu următoarele reguli importante: 

• Concentrează-te pe sarcină; 

• Nu pierde timpul; 

• Cere ajutor dacă ai nevoie; 

• Fă toată tema; 

• Când ai terminat, verifică din nou. 

Aceste reguli se modifică în funcţie de sarcina pe care o are de îndeplinit copilul. 
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Copiii cu ADHD nu sunt capabili să-şi internalizeze motivaţia atunci când au de a face cu sarcini 

plicticoase sau care necesită foarte mult efort. Acest deficit (în ceea ce priveşte motivaţia intrinsecă) poate 

fi depăşit dând copilului motivaţie extrinsecă cum ar fi: stimulări, recompense, reîntărindu-i încrederea în 

sine etc. 

Copiii hiperactivi nu sunt la fel de capabili, ca ceilalţi copii, să utilizeze informaţiile mentale, atunci 

când trebuie să se gândească la o anumită situaţie sau problemă. În acest caz, ar fi de mare ajutor găsirea 

unor modalităţi de reprezentare a problemei şi a soluţiilor alternative de rezolvare într-un mod cât mai 

concret. Se recomandă brainstormingul (copilul scrie cuvântul cheie şi de la el tot ceea ce-i trece prin 

minte). 

Este foarte important ca în rezolvarea de probleme părinţii/educatorii să găsească un mod prin care să 

transforme oarecum problema sau unele părţi ale acesteia în ceva fizic, pe care copilul îl poate atinge sau 

manipula. 

Ca şi părinte/profesor este foarte important să folosiţi întotdeauna aceleaşi strategii în ceea ce priveşte 

organizarea sau dirijarea comportamentului copilului. Acest lucru presupune: să fiţi consistenţi în timp; 

să nu renunţaţi prea repede atunci când aţi început un program de schimbare a comportamentului; a 

răspunde în acelaşi mod chiar şi atunci când contextul se schimbă; asiguraţi-vă că ambii părinţi folosesc 

aceleaşi metode. 

De cele mai multe ori, copilului hiperactiv nu-i lipseşte nici inteligenţa, nici capacităţile şi nici 

raţionamentul; de aceea doar prin faptul că vorbeşti cu el nu se va schimba problema de natură neurologică 

pe care o are şi care-l face să fie atât de dezinhibat. 

Acest copil este mult mai sensibil la consecinţe şi la recompense, la feedback-uri decât la raţionalizări. 

Prin urmare se recomandă să reacţionaţi repede şi frecvent, lucru ce va determina ca şi copilul să se 

comporte mai bine. Dacă continuaţi doar să vorbiţi, veţi agrava doar situaţia şi nu veţi creşte complianţa. 

Aflându-se într-o situaţie greu de controlat s-ar putea ca părintele/profesorul să-şi piardă perspectiva 

pozitivă asupra problemei. Astfel, ei se pot ruşina, supăra sau chiar înfuria atunci când primele încercări 

de a repune situaţia sub control eşuează. În aceste situaţii trebuie să ţineţi seama de faptul că 

dumneavoastră sunteţi profesorul, adultul şi antrenorul acestui copil care are nevoie de un ajutor mai mare 

decât ceilalţi copii. 

Prin urmare un mod de a nu lăsa aceste situaţii să vă afecteze este acela de a menţine o distanţă 

psihologică faţă de problemele copilului; cum ar fi de exemplu să pretindeţi că sunteţi un străin care vede 

situaţia din afară aşa cum este ea reprezentată. În acest caz veţi reacţiona mult mai raţional, rezonabil şi 

nu veţi lăsa problemele copilului să vă creeze alte probleme, sau să vă supere. 

Deşi uneori vi se pare foarte greu, nu lăsaţi ca problemele copilului să afecteze demnitatea 

dumneavoastră personală. 

Staţi cât se poate de calm, păstraţi-vă simţul umorului şi urmaţi toate principiile pe care le-am expus 

până acum atunci când trebuie să răspundeţi copilului. Atunci când simţiţi că nu mai puteţi face faţă, că 

sentimentele vă copleşesc, duceţi-vă într-o altă cameră pentru a vă recăpăta controlul. 

Practicarea iertării este cel mai important principiu, dar adesea cel mai greu de implementat în viaţa 

de zi cu zi. 

Iată un posibil mijloc de a dobândi această calitate: 

Mai întâi, în fiecare zi, înainte de a vă duce la culcare staţi un moment şi reamintiţi-vă evenimentele 

din acea zi. Eliberaţi-vă de furie, resentimente şi regrete sau alte emoţii distructive care s-au ivit datorită 

eşecurilor copilului. Copilul nu poate controla întotdeauna ceea ce face şi de aceea merită să fie iertat. 

În al doilea rând, iertaţi-i pe ceilalţi care au înţeles greşit comportamentul inadecvat al copilului şi au 

acţionat într-un mod care v-a ofensat pe dumneavoastră sau pe copil. 

În al treilea rând, trebuie să învăţaţi să vă iertaţi pe dumneavoastră pentru greşelile pe care le-aţi făcut 
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referitor la comportamentul faţă de copil în aceea zi. Lăsaţi la o parte furia, ruşinea sau umilinţa care au 

acompaniat aceste acte de autoevaluare şi faceţi o evaluare corectă, sinceră, identificând ariile pe care le 

puteţi îmbunătăţi în ziua următoare. 

În general, un copil mai mare ar trebui să fie mai responsabil decât unul mai mic.  

Cu toate acestea, un copil normal de şase ani este de cele mai multe ori mai responsabil decât unul de 

zece ani, dar care este hiperactiv. Când doi prieteni se ceartă, încercaţi să nu vă plasaţi la mijloc, acest 

lucru va intensifica conflictul şi nicidecum nu-l va stinge. Când într-o dispută sunt implicaţi doi copii şi 

nu sunteţi sigur care este vinovat, pedepsiţi-i pe amândoi la fel. Acest lucru îi va învăţa să-şi rezolve 

conflictele între ei, şi să-şi recunoască fiecare partea lui de vină. 

Efectele pe termen lung ale terapiei comportamentale sunt limitate, iar generalizarea competențelor 

dobândite în alte contexte decât cel al terapiei este adesea scăzută.  

Este recomandată folosirea mai multor terapii în completarea celei comportamentale: medicația în 

cazurile mai grave, relaxarea, meditația.  

 

Mai jos ofer un exemplu de bune practici pe care îl utilizez în munca cu astfel de copii: 

 

1. Afișez regulile în sala de clasă 

2. Elaborez rutine zilnice și sunt perseverent în a le urmă 

3. Ofer supraveghere atentă elevilor cu ADHD 

4. Reduc factorii perturbatori 

5. Folosesc modele pozitive printre ceilalți elevi din clasă 

6. Pregătesc copilul pentru tranziții 

7. Împart sarcinile în sarcini mai mici 

8. Las copiii să se miște, încurajez exercițiul fizic 

9. Las copiii să se joace 

10. Încurajez copiii să gândească cu voce tare 
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EXERCIȚIUL FIZIC ȘI BENEFICIILE ACTIVITĂŢII FIZICE ŞI SPORTULUI PENTRU 

ELEVI 

Butucaru Lavinia-Oana 

Liceul Tehnologic ”Petru Poni”- Onești 

 

   Domnitorul fanariot, Alexandru Ipsilante, a fost prima autoritate din țara noastră care și-a arătat 

interesul pentru mișcare, pentru educația fizică, pentru ”educația corporală” în școli. 

 Mai multe personalități românești au lucrat la bazele educației fizice în școli, dar Spiru Haret a 

fost cel care a reorganizat întreg sistemul de învățământ și a acordat o foarte mare importanță sportului. 

Acesta a introdus oina în școli, gimnastica se preda din clasele primare, dansuri naționale, a organizat 

concursuri de oină, gimnastică, întâlniri ale profesorilor de gimnastică la nivel național.  

Simion Bărnuțiu, marele nostru pedagog, nominalizează câteva mijloace de călire a organismului: 

”urcatul şi coborâtul, fuga pe întrecute, sărituri în depărtare peste gropi…, întăresc pieptul, membrele 

şi muşchii.” Toate tipurile de jocuri desfăşurate în are liber au drept scop, pe lângă călirea organismului, 

dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, creşterea capacităţii intelectuale, crearea bunei 

dispoziţii. Sportul exercită o influenţă diversă asupra omului, asupra comportamentului său. Mișcarea 

trebuie să existe în viața zilnică a fiecărui individ. Singura mențiune ar fi că trebuie să verificăm înainte 

starea de sănătate a copilului, pentru a nu avea malformații congenitale la inimă, afecțiuni ale pielii sau 

probleme de ordin locomotor (luxații). Sportul aduce beneficii tuturor, fie copil, fie adult. Cei care fac 

sport sunt mai sănătoși, veseli, ambițioși și fericiți. 

  „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special selecţionate 

– utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor obiective instructiv-

educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” (Gh. Mitra, Al. Mogoş – 

Metodica predării educaţiei fizice.)  

Exerciţiile fizice şi sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a 

capacităţii de muncă şi de prelungire a duratei vieţii. 

Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului? 

Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

  Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele de 

excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 
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Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se răsfrânge 

negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii patogeni.  

Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi 

dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii fizice 

regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât inima 

neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul neantrenat 

şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat. 

În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii respiră 

mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa cum inima 

trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de contracţie a muşchiului 

cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o ventilaţie mai mare pe unitatea 

respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua activităţi fizice grele, deoarece plămânii 

nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută. Exerciţiile fizice în aer liber, ca şi şedinţele speciale de 

antrenament, în cazul sportivilor, constituie mijloace eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru 

noile sarcini la care trebuie supus organismul. 

Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte numărul 

globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule albe care apără 

organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în aer liber, 

practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme uşoare de boală. 

Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice contribuie 

din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună funcţionare a tuturor 

organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului devin precise, agere şi 

coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – sedentarismul 

– predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei vieţii active. 

Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în aer liber 

asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât în celelalte 

organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, creierul consumă o 

cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt mari consumatoare de 
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oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a ţesutului nervos la lipsa de oxigen, 

manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi apariţia oboselii premature. 

Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o condiţie fundamentală 

pentru menţinerea sănătăţii, în mod special la persoanele cu ocupaţii intelectuale (profesori, ingineri, 

psihologi, medici, economişti, contabili etc.), acestea realizându-se prin exerciţii fizice şi sport 

practicate în aer liber. 

Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport: 

Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului (respiraţie, 

circulaţie, termoreglare, metabolismul etc.). 

Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea constă în 

mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate organele 

corpului. Gimnastica nu trebuie practicată numai de către sportivii de performanţă şi nici numai în şcoli, 

în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să devină un mijloc zilnic de întărire a sănătăţii şi de mărire 

a capacităţii de muncă. 

Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de inactivitate, la una 

de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la nivelul celulelor şi 

organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de dimineaţă se acordă un rol 

deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) pentru a creşte capacitatea de 

ventilaţie pulmonară. 

Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită beneficiilor pe 

care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber. 

Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen social. 

Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a iniţiativei şi 

imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, asigură educarea 

unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală: 

cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, independenţă etc. 

Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite exerciţii 

fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de competiţia între diferiţi 

participanţi, care luptă pentru a fi pe primul loc în obţinerea rezultatelor la înot, canotaj, ciclism, patinaj, 

schi, volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis de câmp, scrimă etc. 
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Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau combinarea 

vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea mişcărilor întregului corp, 

perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: atenţia, memoria, inteligenţa, 

voinţa, curajul etc. 

Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un sport, 

chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Jogging-ul, înotul, 

voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în reîmprospătarea forţelor 

organismului, a recreerii lui plăcute, după școală. 

Drumeţiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la sfârşit de 

săptămână, vacanţe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu oxigen şi la 

refacerea energiei lui, prin buna dispoziţie pe care drumeţia în grup o crează şi o menţine. 

Sportul prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera: 

• ne lungește viața și calitatea acesteia; 

• mișcarea ne scapă de grasimi; 

• ne motivează să ne depășim limitele; 

• putem să dormim mai liniștiți; 

• ne ajută să avem încredere în noi înșine. 

Se știe, exercițiile fac minuni asupra trupului, îl fac mai frumos și mai sănătos. Dar, atunci când 

facem mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și…creierul! Sportul ne face mai deștepți. Cum? Prin 

eliberarea de neurotransmițători, care alină durerea fizică și psihică și are ca rezultat generarea de noi 

neuroni. 

Sportul este una dintre puținele modalități descoperite de oamenii de știință de a genera noi 

neuroni. Neuronii cei noi iau naștere în hipocamp, centrul învățării și al memoriei, dar mecanismul nu 

este cunoscut cu exactitate. Explicația pare să fie aceea că, la nivel celular, un influx de calciu este 

generat, activându-se factorii de transcriere din neuronii existenți. 

Creierul începe să piardă din țesutul nervos după vârsta de 30 de ani, motiv pentru care această 

descoperire este deosebit de importantă pentru activitatea cerebrală umană. 

Este bine cunoscut efectul sportului asupra organismului uman, în boli precum Alzheimer și Parkinson, 

asupra cărora sportul are efecte preventive și terapeutice. Aceste boli progresează prin pierderea de 

neuroni, iar mișcarea fizică vine să compenseze acest lucru. 
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Sportul este recunoscut și pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a îmbunătăți memoria. Iată cum, 

dacă facem sport, ne vindecăm și întinerim din toate punctele de vedere! 

Mișcarea așadar ne face fericiți. Endorfina, substanța chimică cu proprietăți analgezice 

asemănătoare celor ale morfinei, se eliberează la 30 de minute de la momentul în care începem să facem 

sport. Aceasta reduce discomfortul fizic provocat de exercițiu și induce un sentiment de bună dispoziție. 

De aceea, 30 de minute de exerciții fizice pe zi pot contribui la starea noastra de sănătate! 

În funcție de starea dumneavostră de sănătate este recomandabil să vă sfătuiți cu medicul curant 

pentru a stabili gradul de efort pe care aveți voie să-l faceți! 
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În ”pași” de wiki sau blog prin clasa virtuală 
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Abstract 

Din punct de vedere tehnic wiki – ul și blog - ul sunt aplicaţii Web în care fiecare pagină este editabilă 

de către orice utilizator care dispune de un navigator web, iar ca instrument de colaborare vom demonstra 

în cadrul acestui articol că acestea pot fi folosite atât ca medii educaţionale pentru desfăşurarea de 

activităţi de informare şi reflecţie asupra temelor vizate în programa analitică, ca o modalitate de a 

îmbogăţi experienţele de învăţare ale educabilului şi de a-l implica în activităţi de colaborare într-un 

mediu digital, cât şi ca platforme pentru dezvoltarea de comunităţi virtuale de învăţare. 

 

1. Introducere 

 

În trecut, interactivitatea pe Web a fost limitată doar la navigarea pe Internet, la citirea şi căutarea prin 

intermediul site-uri Web şi a bazelor de date online a diferitelor informații. Utilizatorii de web au fost 

până acum consumatori pasivi de informaţii on-line. Cu toate acestea, viziunea originală a Web - ului, 

promisă de Tim Berners - Lee, dezvoltator al World Wide Web, a fost aceea de a exista un spațiu de 

colaborare online în care "să putem să ne întâlnim cu toții, să scriem şi să citim" [7]. Astăzi, Web-ul 

facilitează un nou mod de colaborare, care este mai apropiat de intenţia iniţială a lui Berners – Lee, și 

anume că utilizatorii sunt invitați să participe, să creeze, să editeze şi să colaboreze, mai degrabă decât 

doar, să consume informația de pe site-uri [13] Astfel s-a făcut mutația de la un read - only Web (Web 

1.0) la read - write Web (Web 2.0). 

Astfel, elevii sec XXI care au fost o mare parte din viața lor consumatori de Web doresc acum să aibă 

un suport pentru a putea participa la diferite situații sociale şi pentru a putea interacționa cu colegii lor 

prin intermediul Web-ului pentru a le rezolva. Ei aşteptă de la procesul de învățare să le ofere activităţi şi 

conţinut care să fie relevant pentru lumea reală [3]. Acesta este motivul pentru care profesorii trebuie să 

renunțe la metodele tradiționale, acolo unde se poate, și să treacă la metode ce se centrează pe rezolvarea 

de probleme din lumea reală. În acest context noile tehnologii – wiki-ul și blog-ul -  oferă sprijin cadrelor 

didactice pentru a crea o atmosferă de colaborare și creativitate în sălile lor de clasă online [14].  

Wiki - ul este unul dintre cele mai eficiente instrumente Web 2.0 disponibile astăzi pentru predare şi 

învăţare. Acest instrument tehnologic este relativ simplu de configurat şi întreţinut, deoarece oferă 

elevilor, acces direct şi imediat la conţinut. Acest instrument sprijină activităţile de colaborare în cadrul şi 

între grupurile de elevi şi domeniile de învățământ. Wiki-urile sunt, de asemenea, instrumente excelente 

pentru a realiza un e-portofoliu pentru centralizarea şi prezentarea muncii elevului.  

Wiki-urile nu sunt specializate doar pentru colaborarea între profesor şi elevi; ci sprijină, de asemenea, 

și colaborarea între profesori. Unele exemple prezintă profesorii de aceiași specializare care dezvoltă 

împreună o unitate tematică, sau profesorii care dezvoltă un curriculum coerent pentru specialitatea lor, 

sau un alt grup de profesori care finalizează împreună proiectele lor şcolare bazate pe cercetare.  
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Un exemplu de colaborare suplimentară tip Wiki este atunci când un grup de profesori colaborează 

pentru publicarea unui articol pentru o revistă profesională.   

Strategiile pentru utilizarea wiki-ul în sălile de clasă nu sunt limitate de creativitatea profesorului şi a 

elevilor, deoarece ele sunt uşor de creat şi editat, acestea au potenţialul de a schimba modul de a învăţa al 

elevilor şi modul de a preda al profesorilor. Wiki - ul implică elevii în activităţile de la clasă prin noile 

metode de colaborare, înlăturând astfel monotonia vechilor stiluri de predare tradiţionale.  

Posibilităţile Wiki - ului în proiectele de colaborare pentru elevi şi profesori sunt nelimitate, dar totuși 

putem spune că wiki-ul are capacitatea de a limita accesul oferind securitate pentru utilizatorii dintr-o 

clasă Wiki, demonstrând că acest instrument tehnologic este pe calea de a transforma predarea şi învăţarea 

din secolul 21.  

Bazat pe așezarea invers cronologică a noilor articole, care conţin invariabil și hyperlink-uri către terţe 

părţi ale altor site-uri, şi pe oportunitatea oferită cititorilor de a introduce răspunsuri personale la diferite 

articole, acest format, de altfel destul de organic şi nestructurat de informare prin intermediul World Wide 

Web (WWW) a ajuns să fie cunoscut sub numele de ”blogging”, după ”web log” care a fost abreviat 

”blog” [12].  

În scurt timp blog – ul devine un instrument de comunicare, cu un număr estimat de utilizatori de 

aproximativ un milion [4], care au trecut ușor de la utilizarea blog-ului ca pe o listă de email-uri și mesaje 

instant la a folosi blog – ul ca pe un site cu informații personale sau de grup, ca un suport pentru dezbateri 

și studii de caz, elemente care  - i măresc astfel interactivitatea și atractivitatea. 

Se ajunge astfel în timp la concluzia că un blog este în mod esenţial o versiune mai flexibilă a unei liste 

de discuţii sau a unui forum online, că utilizatorii își publică liber gândurile pe Internet, accesând uşor 

softul de blog, iar vizitatorii se loghează pentru a răspunde, creând şiruri de discuţii care pot fi arhivate, 

dar şi accesate oricând.  

Cunoştinţele, descoperirile, reflecţiile şi feedbackul care circulă în spaţiul blog încurajează un 

consistent rafinament al ideilor de cercetare. Blogurile permit de asemenea profesorului să păstreze mai 

multe urme semnificative ale unor lucrări în desfăşurare, acest lucru permiţând autorilor să-şi articuleze 

ideile bine şi succint pentru cititori.  

 

2. Predarea și învățare prin intermediul wiki-ului 

 

Pentru studia aplicabilitatea wiki-ului în procesul de predare – învățare vom clasifica cele 6 domenii 

ale Taxonomiei lui  Bloom în 3 categorii: construirea cunoașterii, gândirea critică și aplicații contextuale.  

Wiki – ul utilizat pentru construirea cunoașterii permite organizarea de informaţii factual şi dezvoltă 

capacitatea de a înţelege sensul informațiilor, fiind un instrument excelent pentru schimbul de informaţii 

şi construirea unei baze de cunoștințe. Proiectul wiki de acest tip poate fi conceput pentru a urmări, a edita, 

a adnota, a elabora și a organiza informaţiile privind orice subiect dat. Wiki-urile sunt bine adaptate pentru 

o documentare rapidă, trecând ușor de la documente foarte simple, cum ar fi întrebările frecvente, la 

structurile de cunoştinţe mai complexe, cum ar fi enciclopediile. Proiectele tipice pentru această categorie 

sunt: dicționarele, rezumatele, enciclopediile  
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Următoarea categorie de wiki-uri se referă la gândirea critică. Aceste proiecte promovează evaluarea 

critică, emiterea de judecăți și alegeri bazate pe cercetare și argumentare. Grupele de elevi pot utiliza 

cadrul wiki pentru brainstorming, să adune informații pentru resursele de cercetare, să analizeze şi să 

rezolve probleme, şi pentru a crea planuri diferite de acţiune. Proiectele tipice pentru această categorie 

sunt: studii de caz, dezbateri, lucrări de cercetare în colaborare, analiză critică online 

 Wiki-urile din ultima categorie cer studenţilor să reunească informaţiile, conceptele şi teoriile şi să le 

aplice la noi situaţii sau probleme. Aceste proiecte sunt cel mai mult dependente de colaborarea în grup și 

în general sunt de natură constructivă. În acest caz Wiki-ul este utilizat ca o structură de sprijin pentru 

fiecare aspect al procesului de grup, de la elaborarea proiectului până la realizarea obiectivelor de grup. 

Proiectele din această categorie sunt: procesarea hărților, concursuri între echipe, laboratoare ştiințifice 

virtuale, proiecte sociale. 

 

3. Utilizarea blog-ului în clasa virtuală  

Softul pentru blog este simplu şi elimină multe probleme: editorul blog este rezident web, accesul la 

softuri identice de blogging fiind gratuit pentru fiecare elev care are un PC conectat la Internet. Fiecare 

utilizator are acces limitat, protejat cu parolă la fişierul blog al serverului şi poate să modifice doar ceea 

ce a realizat el, interfaţa cu butoane fiind intuitivă şi foarte uşor de folosit.  

Ca să fie şi mai uşor de utilizat şi de întreţinut, softul de blog cere minimum de cunoştinţe pentru 

utilizatorii care încep să posteze mesaje. 

O dată ce un elev este înregistrat ca un membru al echipei blog, o simplă demonstraţie despre cum se 

scrie, postează, publică şi se editează un mesaj este suficientă.  

Munca pentru coordonarea şi menţinerea softului şi conturilor de pe server este delegată sistemului de 

webblog. Sarcinile de a adăuga munca unui elev la fişierul blog şi publicarea lui către un host server, sunt 

distribuite elevilor.  

O dată ce blog-ul este iniţiat şi membrii echipei selectați, grupa de pagină web se administrează singură.  

Pe scurt, metoda blog-ului de postare online a muncii elevului este uşor de iniţiat, antrenat, întreţinut 

şi revizuit.  

Când vine vorba de postare online, elevii fac o muncă de o mai bună calitate: un motiv ar fi acela al 

simţului datoriei faţă de colegii lor din aceeaşi clasă care se bazează unul pe altul pentru a aduce o 

contribuţie adecvată la pagina clasei, iar un altul ar putea fi dorinţa de a nu fi stânjeniţi când colegii le vor 

vedea munca.  

Învăţarea în echipă este de asemenea prezentă aici datorită posibilităţii elevului de a citi materialul 

colegilor care este postat online. Datorită faptului că elevii explică concepte în mod diferit faţă de un 

profesor sau un manual, citirea materialului explicat în „limba“ lor poate ajuta un elev să vadă conceptele 

dintr-un unghi diferit; această metodă este un supliment foarte util la ascultarea unei prelegeri şi citirea 

unui material bibliografic.  

O trăsătură foarte importantă a blog-ului este aceea că el poate servi ca un index de linkuri către fişiere 

online dacă elevii îşi transferă fişiere către propriile conturi postând apoi linkuri către ele.  
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Deci beneficiul utilizării unui blog pentru afişarea online a muncii elevului ar trebui să fie de interes 

pentru orice profesor care a folosit metode tradiţionale pentru a crea pagini web care să includă o cantitate 

substanţială din munca elevului.  

 

4. Wiki-ul sau blog-ul 

Wiki - urile sunt adesea comparate cu blog-urile, deoarece amândouă sunt caracterizate prin capacitatea 

de postare a informației extrem de ușoară. Amândouă au apărut cam în acelaşi timp, aproximativ cu un 

deceniu în urmă și pot fi folosite pentru diseminarea de informaţii, precum şi pentru obţinerea unui 

feedback din partea utilizatorilor. La început wiki - urile au fost folosite de către utilizatori pentru a crea 

arhive de cunoştinţe, în timp ce blog-urile au fost destinate jurnalelor personale. Deşi par diferite în multe 

puncte de vedere, deosebirile dintre ele sunt subtile, deoarece acestea sunt convergente în funcţionalitate. 

Există totuși o serie de diferenţe semnificative între wiki - uri şi blog-uri, printre ele fiind modul în care 

se organizează informaţiile, numărul de contribuabili şi scopul pe care aceștia intenţionează să - l atingă. 

În continuare încercăm să prezentăm câteva comparații ce apar între wiki și blog: 

- Wiki - urile sunt concepute pentru a fi construite prin colaborare de către mai mulți autori, în timp 

ce blog-urile sunt mai personale şi, în general, sunt scrise de un singur autor.  

- Wiki  - ul organizează informațiile de obicei pe topicuri, în timp ce blog - urile organizează 

informaţia în sens invers cronologic. Din moment ce informaţiile în blog sunt ordonate invers cronologic, 

ele reprezintă de fapt un istoric al înregistrărilor şi rar se schimbă. Pe de altă parte, informațiile postate pe 

wiki evoluează şi se extind devenind cu timpul o bază de cunoştinţe permanente. 

- Datorită ordinii invers cronologice a blog-urilor, informația este găsită destul de dificil în cadrul 

diferitelor postări, de exemplu, căutarea unui subiect pe o anumită temă în cadrul blog-ului duce la 

parcurgerea tuturor postărilor pe această temă.  

- Wiki – ul încurajează primirea feedback -ului, permiţând publicului editarea subiectelor direct, în 

timp ce blog - urile furnizează doar comentarii din partea cititorilor.  

- Wiki - ul încurajează schimbul de cunoştinţe pe o anumită temă, în timp ce blogurile reprezintă un 

schimb spontan de gânduri. 

- Blogurile sunt un instrument de comunicare mai bună pentru diseminarea informaţiilor de către 

oameni şi pentru realizarea feedback – ului prin păstrarea în acelaşi timp și a textului original intact. Wiki 

- urile sunt mai bune atunci când informaţiile sunt destinate pentru a fi modificate şi îmbunătăţite prin 

colaborarea dintre membrii echipei.  

 

5. Concluzii 

Colaborarea este un aspect fundamental al contextului educativ. Motivația iniţială de a explora utilitatea 

celor 2 site-uri de colaborare a fost sugerată de căutarea unui mediu în care mai multe persoane ar putea 

lucra împreună asincron la o idee şi ar putea găsi uşor soluția, pe care apoi ar transforma - o într-un rezultat 

ușor de înțeles pentru restul lumii, iar la final am constatat că beneficiile şi provocările au fost peste 

limitele unui simplu document cronologic colectiv. 
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 În contextul procesului de predare – învățare, s-a descoperit că rolul profesorului a fost mai degrabă 

acela de a facilita schimbul de informaţii între elevii, decât acela de a transmite pur şi simplu cunoştinţele 

teoretice. Din punct de vedere didactic, acestea facilitează modelul cognitiv de prelucrare a informaţiilor 

de învăţare. Ca o extensie a modelului constructivist, aceasta subliniază importanţa stilurilor individuale 

de învăţare. În plus, putem spune că wiki-ul chiar dă posibilitatea profesorului de a monitoriza colaborarea 

dintre elevi tot timpul, intervenind și acordând asistență atunci când este necesar.  

În ceea ce priveşte utilizarea wiki, am constatat că acesta poate fi utilizat pentru o varietate de sarcini, 

pornind de la simpla înregistrare a elevului în cadrul grupului și până la organizarea metodelor de lucru și 

la stabilirea sarcinilor de lucru. Elevii au remarcat ca fiind utilă capacitatea oferită de wiki de a crea şi 

rafina toate părţile documentelor elaborate în cadrul cercetării, asincron, motiv pentru care au simțit o 

oarecare independență în elaborarea lor. Urmărind evoluția în timp a documentului, elevii au putut vedea 

progresele lor constante și au putut monitoriza contribuţiile lor pe parcursul derulării activității, nu doar 

la sfârşitul proiectului. Această capacitate a încurajat dialogul între elevi și a dus la o îmbunătăţire generală 

a calităţii actului educațional.  

Pin intermediul blog – ului s-a observat că elevii au învăţat multe lucruri unii de la alții, și au demonstrat 

că se pot descurca și împreună, fără să ceară ajutorul unui profesor sau să folosească un manual – cu alte 

cuvinte au găsit un instrument care le facilitează acest procesul de învățare  

Publicarea muncii online permite elevilor să aducă contribuţii clasei, promovează învăţarea în echipă 

şi încurajează calitatea muncii. Metoda blog-ului elimină multe dintre piedicile metodei tradiţionale prin 

software-ul său simplu, instruirea minimă şi prin munca total distribuită. Profesorii care au utilizat metoda 

tradiţională ar putea realiza multe din scopurile lor, utilizând metoda blog-ului, cu o reducere considerabilă 

a muncii în ansamblu.  

Acest tip complementar şi reciproc de învăţare, dacă este administrat cum trebuie, oferă mult potenţial 

de extindere a activităţilor de învăţare oferind studenţilor un ridicat grad de autonomie și furnizând în 

același timp și oportunitatea pentru o mai mare interacţiune cu colegii.  

El oferă o metodă de abordare a problemelor educaţionale dificil de manevrat pe alte căi şi de refacere 

şi intensificare a unor dimensiuni sociale de învăţare pierdute frecvent în ziua de azi în școli. 
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EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU, PITEȘTI 

PROFESOR ȘTIRBU VALENTINA 

 

 

 

                     Profesia de dascăl nu a fost nicicând ușoară! A fost mereu o luptă. Uneori a fost foarte 

apreciată, impunând un respect deoebit, alteori, ai crede că nimic nu era mai lipsit de stil sau 

importanță. 

                      În principal, de-a lungul anilor, acumularea de informații era criteriul de bază atunci când 

se evalua activitatea desfășurată precum și formarea unui caracter integru, direct, deschis , dornic de 

evoluție continuu. 

                    În timp, legătura strânsă, admirația specială și continuă față de dascăl s-a pierdut . Undeva, 

în urmă, a rămas strălucitea din ochii elevilor, încrederea lor nezdruncinată. Azi am rămas cu un 

dezinteres total, cu o mare plictiseală și nu în ultimul rând cu o importanță aflată dincolo de zona 

pozitivă a axei. În zilele noastre , diploma nu îți mai garantează nici locul de muncă, nici nivelul social 

sau moral!  

                     Astăzi, cantitatea de informații acumulată nu mai are importanță. Ușurința cu care pot fi 

accesate, ne-a eliberat de povara asimilării acestora. Sfera de importanță se mută în formarea 

abilităților, aptitudinilor și atitudinilor. Dificultatea este de a convinge elevul că dezvoltarea 

intelectuală este legată de lectură, de memorare și repetare. Nu este suficient să cunosc modul de 

accesare a informațiilor, am nevoie de analiza lor, de aprecietre și clasificarea lor. Capacitatea 

intelectuală evoluează prin cunoaștere, memorare, analizare. Cum pot spera în dezvoltarea cerebrală 

dacă toată ziua sunt legat de jocurile de pe net sau să-mi dezvolt tot sistemul muscular stând în pat cu 

telefonul în mână !!! Asta este dificultatea pe care o întâmpinăm acum, noi dascălii. Avem de purtat o 

luptă foarte grea , un adversar deosebit : calculatorul!!!!  

 

                       Cum poți lupta cu diversitatea de jocuri, cu ineditul tik tok, cu noianul de informații mai 

mult sau mai puțin adevărate, din toate domeniile, care au puterea de a transforma orele în secunde și 

zilele în minute !! Întreabă un copil care a butonat toată ziua un calculator: „ce ai făcut azi ? ” 

Răspunsul va fi : „nimic !!!!” De cele mai multe ori asta este realitatea !!! Nimic ! Navighează printre 

lucruri lipsite de conținut sau importanță. Târziu, mult mai târziu, vor realiza pierderea iremediabilă a 

timpului !  

                               Însă cel mai mare dezavantaj al acestor vremuri constă în distrugerea legăturilor       

        care în mod normal se formează între elevii unei clase. Socializarea, despre care se vorbește      

        atât avea rostul ei înformarea încrederii în sine și în colegul de bancă , în ancorarea în     

        realitatea înconjurătoare, ceea ce te face să privești lumea cu optimism și încredere, îți dă curaj  

       în bătăliile vieții. Asta îi face uneori pe copiii de azi reci, vulnerabili, nesiguri, dezinteresați,  

     instabili sau, întrun cuvânt, nepregătiți pentru luptele vieții. Acesta este adevăratul război pe care  

     îl ducem acum noi, dascălii. Să-i fixăm în temeliile de care s-au desprins, să-i prindem în  

     centurile de siguranță pentru un zbor lin, pe aripile vieții. 
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SOFTWARE EDUCAŢIONAL – STATUL ROMAN 

Pop Mihaiela Antonela  

Școala Gimnazială nr. 195, Bucureşti 

 

Software-ul educaţional Statul roman este realizat cu ajutorul programului pentru animaţii 

AdobeFlash CS4. 

Software-ul educaţional este structurat în mai multe momente și submomente. Fiecare moment 

şi submoment cuprinde conţinutul ştiinţific, conţinutul multimedia, sarcinile de lucru şi activitatea de 

evaluare. 

Cu ajutorul soft-ului, elevul descoperă noul conținut în mod independent, rezolvând sarcinile de 

lucru. 

Pagina de titlu (Fig.1)  

În partea centrală este inserat titlul temei şi hyperlink-uri uri, care permit elevului să navigheze 

între cele trei momente ale lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

Momentul 1- Roma Regală 

Partea centrală este rezervată textului, care este distribuit pe pagini. Navigarea între pagini se 

face cu ajutorul butoanelor “înainte”/“înapoi” (Fig.2). 

Textul apare fie sub formă de text ştiinţific pe care se sprijină demersul educaţional, fie sub formă 

de hypertext.  

Hypertext-ul permite deschiderea de ecrane în care sunt date informaţii suplimentare sau sunt 

prezentate imagini (Fig.3). 

Partea dreaptă este rezervată conţinutului multimedia. Animaţiile interactive îi ajută pe elevi să 

înţeleagă mai bine fenomenele şi să înveţe cu plăcere.  

Imaginile se măresc atunci când utilizatorul va da click pe fiecare dintre ele (Fig.4). 
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             Animaţia din Fig. 5-6 reprezintă realizarea unui buton cu eveniment la mouse over. În Fig. 5 

când elevul va deplasa cursorul mouse-ului deasupra butonului TERMENI CHEIE se deschide o 

fereastră cu termenii istorici ce trebuie învățați.  

Harta din Fig. 6 oferă diverse grade de interactivitate fiind un instrument de bază pentru crearea 

spiritului de orientare şi în luarea de decizii. Atunci când elevul va deplasa cursorul mouse-ului 

deasupra hărții vor fi afişate informaţii despre zona respectivă. 

 

 

 

 

 

                                               

                                           

Momentul 2 – Roma Republicană/ Momentul 3 – Roma Imperială 

Momentele 2 și 3 sunt realizate asemănător cu Momentul 1. Partea centrală este rezervată 

textului științific, iar în partea dreaptă se află inserat conținutul multimedia.  

Animația din Fig 8 îl ajută pe elev să sintetizeze modul de funcționare a regimului politic din 

timpul republicii romane (Fig. 9).             
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Rege pentru o zi 

-poveste terapeutica- 

Prof. Ailisoaie Simona 

GPP nr 54 Oradea 

 

- Andrei, te rog sa strângi jucariile, e ora mesei, zise mama din uşa camerei, şi plecă. 

Andrei işi privi camera dezordonată şi îşi zise ca mereu trebuie să facă ceva, altceva decât ceea ce 

işi doreşte el, dar , dacă ar fi rege, ca în povestea pe care i-o spusese mama la culcare, atunci totul ar 

fi diferit, ar putea să facă ce doreşte el. Dar cum nu este rege, e doar un copil care viseaza…Si daca 

visul ar devine realitate, daca totusi se poate? 

- Mamă, mamă! Vreau să fiu rege, vreau sa fiu ca in povestea ta, eu regele, atunci voi putea sa 

fac mereu ceea ce vreau!  

- Andrei, e ora mesei, nu e timp de joaca, micul dejun e gata, te rog spala-te pe maini si vino la 

masă. 

- Dar, mamă, te rog, doar pentru o zi, vreau să fiu rege! Te rog! 

- Bine, spuse mama, dar un rege are nevoie de o coroana, un tron şi o mantie. Dacă până la ora 

prânzului faci rost de toate acestea, poţi să fii rege pentru o zi.  

- Multumesc mamă! Voi fi cel mai bun rege! 

Andrei se bucură nespus de mult şi abia  aşteptă să termine de mâcat pentru a se apuca de treabă. 

Vai, ce fericit era, dacă va gasi o coroana, un tron şi o mantie, va fi rege iar toti ceilalti îi vor fi supuşi. 

Dar cum să facă rost de cele necesare? Intra in camera, cotrobăi peste tot incât făcu o dezordine de 

nedescris, dar nu a gasit nimic, nimic ce sa-l poata ajuta.  

- Aaaa!, işi aminti Andrei, bunicul! el mereu are idei bune! Bunicule, bunicule, am nevoie de 

ajutorul tau! Mama mi-a spus ca pot sa fiu rege pentru o zi dacă fac rost de o coroana, un tron şi o 

mantie. Te rog ajuta-mă! 

- Andrei, să fii rege e o treaba tare serioasă, vei avea multă treabă, multe responsabilităţi, dar 

...daca tu îţi doreşti…sper să fii un rege bun. Tocmai ma pregateam sa fac ordine in garaj, dacă ma 

ajuţi poate gasim cate ceva ce să-ti fie de folos. 

Zis si facut. Au plecat amândoi spre garaj si s-au apucat de treaba.  

- Andrei, uite ce am gasit, spuse bunicul. O palarie veche, poate te ajuta la ceva! 

- O pălarie veche si ruptă?! Zise baiatul in timp ce işi puse pălaria şi se uită în oglinga. Asta e 

bunicule! Multumesc de ajutor. 
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Fara să mai spuna un cuvant se indrepta spre bucatarie sa-i spuna mamei ca pâna la prânz va fi 

rege. In camera de zi era bunica care aranja ceva, era ceva colorat, o pătura care semana cu o …mantie. 

- Bunico, pot să împrumut asta? Intreba politicos copilul. 

- Sigur ca da Andrei, dar ce vei face cu ea, e doar o patura. 

- Nu, bunico nu e una oarecare, o voi transforma în mantia unui rege.  

Andrei lua patura şi fară să mai spună ceva se îndrepta spre camera lui şi fara să stea prea mult pe 

gânduri se apucă de treabă. Forfece, hartie colorată,lipici, ceva stralucitor şi….gata palăria cea veche 

şi rupta se transforma într-o coroana. Lua patura colorat a bunicii si o puse pe unerii sai legand-o cu 

un nod. Da, era perfect, coroana pe cap şi mantia legata il faceau sa arate ca un rege, dar era un rege 

fara tron. Ora pranzului era aproape, Andrei alergă prin casa să caute ceva ce sa semene cu un tron. 

Tocmai atunci auzi un ciocanit. Era tata care repara un scaun de bucatarie. Era scaunul perfect! Cateva 

modificari, niste beculeţe, niste baloane colorate si scaunul lua forma unui jilţ frumos decorat. 

- Masa este gata! Se auzi vocea mamei. 

Dar in timp ce toti se aşezau la masă se auzi un zgomot năucitor. 

- Doamnelor si domnilor, regale Andrei! Se aude vocea bunicului care deodata isi lua cat mai in 

serios rolul de valet al regelui. 

Andrei isi facu intrarea exact ca un rege si surle şi trâmbiţe. Noul rege se aşeza in capul mesei.  În 

timpul mesei Andrei fu foarte tacut iar la sfarsit în timp ce serveau desertul spuse: 

- Acum sunt rege! Iar voi veti fi supusii mei! Eu voi decide cum îmi voi petrece timpul. 

- Şi ce planulri ai pentru ziua de azi rege Andrei! spuse chicotind mama. 

- Rege, cine va face curat în casa? intreaba bunica. 

- Si cine va merge la cumparaturi? 

- Cine strânge frunzele din curte? 

- A şi trebuie să plăteşti facturile, să trimiţi nişte scrisori, să primeşti musafirii, astazi va veni in 

vizita matuşa Ana. 

- Dar eu vreau doar să mă joc, nu vreau să iau decizii, asta e o treaba grea, şi în plus nu prea ma 

descurc cu musafirii, toate astea o să-mi ocupe toată ziua. 

-  Rege  a mai ramas o felie de tort, se aude vocea tatălui. Cine ar trebui să o manance? 

- In calitate de bunic al regelui cred ca aş putea sa o mănânc eu. 

- Ba eu, caci eu sunt tatăl regelui. 

- Ba eu! 

- Ba eu! 

Cei doi au inceput să se certe tragand când unul când celălant de farfuria cu tort. 
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- Ia nu vă mai certaţi, spune mama, acum avem un rege care trebuie să rezolve toate problemele. 

- Da, regele să decida! Regele! Regele! au strigat toti in cor 

- Off, cred că nu e atat de uşor să fii rege, spuse Andrei dându-şi jos coroana de pe cap. Cred 

că…nu mai vreau să fiu rege, vreau să fiu copil din nou!  
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Despre ecuația de gradul IV 

                                                             Prof. Paul Enache 

Colegiul Național „Anastasescu’’, Roșiorii de Vede 

 

    Cea mai cunoscută metodă de rezolvare a unei ecuații de gradul IV este metoda lui Ferrari. Voi 

prezenta în continuare o metodă mai puțin cunoscută de rezolvare a unei ecuații de gradul IV. 

    Fie ecuația 

𝑥4 + 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0 , unde 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅       (1) 

    Să considerăm o altă ecuație de gradul IV de forma 

(𝑥2 + 𝛼𝑥 + 𝛽)2 − 𝑝(𝑥 + 𝛾)2 = 0        (2) 

unde 𝛼, 𝛽, 𝛾 ș𝑖 𝑝 sunt considerate necunoscute și vor fi determinate. 

Ecuația  (2) poate fi descompusă în produs de doi factori 

[𝑥2 + (𝛼 − √𝑝)𝑥 + 𝛽 − √𝑝𝛾][𝑥2 + (𝛼 + √𝑝)𝑥 + 𝛽 − √𝑝𝛾] = 0    (3). 

Pe de altă parte, efectuând ridicările la putere în ecuația (2) și ordonând apoi după puterile lui x vom 

avea: 

𝑥4 + 2𝛼𝑥3 + (𝛼2 + 2𝛽 − 𝑝)𝑥2 + 2(𝛼𝛽 − 𝑝𝛾)𝑥 + 𝛽2 − 𝑝𝛾2 = 0    (4) 

Egalăm coeficienții puterilor lui x din (1) și (4) și obținem: 

2𝛼 = 𝑎                                     (5) 

𝛼2 + 2𝛽 − 𝑝 = 𝑏                    (6) 

2(𝛼𝛽 − 𝑝𝛾) = 𝑐                       (7) 

𝛽2 − 𝑝𝛾2 = 𝑑                            (8) 

Din (5) obținem că 𝛼 =
𝑎

2
. Înlocuind în (6)  =>             𝛽 =

𝑝+𝑏−
𝑎2

4

2
       (9) . 

(7)    2𝑝𝛾 = 2𝛼𝛽 − 𝑐 

2𝑝𝛾 =
𝑎

2
(𝑝 + 𝑏 −

𝑎2

4
) − 𝑐     (10) . 

Folosind din nou relația (9) îl eliminăm pe 𝛽 din relația (8) și rezultă că 

4𝑝𝛾2 = (𝑝 + 𝑏 −
𝑎2

4
)

2

− 4𝑑      (11) 
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Ridicăm relația (10) la pătrat și obținem: 

4𝑝2𝛾2 = [
𝑎

2
(𝑝 + 𝑏 −

𝑎2

4
) − 𝑐 ]

2

. 

Împărțim această ultimă relație la (11) și eliminăm pe γ . Rezultă : 

𝑝 [(𝑝 + 𝑏 −
𝑎2

4
)

2

− 4𝑑      ] = [
𝑎

2
(𝑝 + 𝑏 −

𝑎2

4
) − 𝑐]

2

     (12)  . 

Notăm         
𝑚 = 𝑏 −

𝑎2

4

𝑞 = 𝑝 + 𝑚
}     (13) . 

Efectuând calculele obținem ecuația  

𝑞3 − 𝑏𝑞2 + (𝑎𝑐 − 4𝑑)𝑞 + 4𝑚𝑑 − 𝑐2 = 0         (14) 

Ecuația (14) este o ecuație de gradul 3 cu necunoscuta q și cu coeficienți reali, deci admite cel puțin 

o soluție reală q. 

Dacă îl cunoaștem pe q, îl aflăm pe p din relția (13). Apoi din relațiile (9) și (10) aflăm pe  ș𝑖 𝛾 . 

În acest moment putem reprezenta ecuația (1) sub forma (2) și egalăm fiecare dintre cei doi factori ai 

acesteia (adică avem de rezolvat două ecuații de gradul al 2-lea) . În felul acesta determinăm cele 4 

rădăcini. 

Exemplu 

    Să rezolvăm  ecuația :  

𝑥4 + 4𝑥3 + 6𝑥2 − 28𝑥 − 91 = 0    . 

Se obține ecuația în q : 

𝑞3 − 6𝑞2 + 252𝑞 − 1512 = 0 

Adică 

𝑞2(𝑞 − 6) + 252(𝑞 − 6) = 0  . 

Deci 𝑞 = 6       =>     𝑝 = 4  . 

Apoi se obțin 𝛼 = 2,    𝛽 = 3,    𝛾 = 5   . 

În final avem de rezolvat ecuația : 

(𝑥2 + 2𝑥 + 3)2 − 4(𝑥 + 5)2 = 0     <=>    (𝑥2 − 7)(𝑥2 + 4𝑥 + 13) = 0 

Se obțin soluțiile 𝑥1,2 = ±√7    ,    𝑥3,4 = −2 ± 3𝑖. 
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Valori ale culturii naționale 

BRANCUȘI – CEL MAI CUNOSCUT SCULPTOR ROMÂN 

Profesor Huluba Irina Sorina 

Școala Gimnazială Răcăciuni, Jud. Bacău 

Oamenii nu își mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru 

că nici nu mai știu să privească minunile lumii 

  Constantin Brâncuși 

         COMPETENȚA SPECIFICĂ VIZATĂ (ÎN PRINCIPAL) 

5.1. Exprimarea unui punct de vedere față de valori ale culturii naționale sau ale unei alte culturi, 

identificate în cărțile citite 

− dezbateri privitoare la elemente specifice ale culturii naționale și ale altor culturi; 

 Descrierea activității de învățare: 

 Creația sculptorului, din mai multe perspective : 

1. Mărturisirile lui Brâncuși :  

„O pasăre a intrat, odată, prin fereastra Atelierului meu. Şi încerca să iasă bătând în geam şi nu 

găsea ieşirea - căci se lovea mereu de sticlă. S-a aşezat apoi să se odihnească. Şi a încercat din nou 

şi a ieşit. Sculptura este la fel: dacă găseşti acel geam (acea ieşire), te ridici înspre cer, intri în 

împărăţia cerurilor… ” „Trebuie să încerci întotdeauna să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte 

departe. Eu nu am căutat, în toată viaţa mea, decât esenţa zborului! Zborul – ce fericire!” 

(Constantin Brâncuşi, în https://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-on-line/articol/pasarea-lui-

brancusi) 

2. Poezii dedicate lui Constantin Brâncuși (fragmente) 

https://www.lucianblaga.eu/opere/poezii/pasarea_sfanta.html#.YR4Rr3zis2x 

http://poezii.citatepedia.ro/despre.php?s=Constantin+Br%E2ncu%BAi 

https://www.citatecelebre.net/citate-despre-viata/albert-einstein-59
https://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-on-line/articol/pasarea-lui-brancusi
https://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-on-line/articol/pasarea-lui-brancusi
https://www.lucianblaga.eu/opere/poezii/pasarea_sfanta.html#.YR4Rr3zis2x
http://poezii.citatepedia.ro/despre.php?s=Constantin+Br%E2ncu%BAi


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE” 
  
 

1958 
 

             

3. Film documentar   

https://www.youtube.com/watch?v=zn0ghT4Jdeg  

4. Viziunea contemporană – referitoare la semnificația stilizării pe care sculptorul a 

practicat-o în arta sa în ”Care-i faza cu Brâncuși?”  

https://www.youtube.com/watch?v=j3fxuXmuVHM  

5. Viziunea jurnalistică – documentarul ”Eu aleg România: 100 de români pentru istoria 

lumii”.  

https://www.youtube.com/watch?v=JMB62ex6hXo  

      EXTINDERI/DESCHIDERI SPRE ALTE DISCIPLINE: tema aleasă are o evidentă deschidere 

către artele plastice, dar și către competența lingvistică de comunicare în alte limbi, multe dintre 

articolele studiate fiind în limba engleză.   

https://www.youtube.com/watch?v=zn0ghT4Jdeg
https://www.youtube.com/watch?v=j3fxuXmuVHM
https://www.youtube.com/watch?v=JMB62ex6hXo
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Complex de exerciții pentru evaluarea motricității generale 

Prof. Kinetoterapie Motoș Andrei Răzvan 

Scoala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova 

Tipuri de exerciții 

Din poziția stând pe un scaun cu spătar 

Da  

 

Parțial 

(Doar cu ajutor) 

 

Nu  

 Din poziția stând pe un scaun cu spătar: arată nas/gură 

Arată la partener –ureche/mână/picior 

   

   

Arată la partener-ochi/ nas/gură    

Arată ochiul drept/stâng    

Arată picior drept/stâng    

Arată urechea dreptă/stângă    

Pune mâna stângă la urechea stângă    

Pune mâna dreaptă la urechea stângă    

Pune mâna stângă la piciorul stâng    

Cunoașterea/conștientizarea pozițiilor fundamentale și derivate (decubit,așezat,stând)    
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Din așezat pe o saltea /pat 

Arată cum stai  pe spate 

Arată cum stai pe burtă    

Arată cum stai  pe partea dreaptă/ stângă    

Arată cum stai pe genunchi    

Arată cum stai în patru labe    

Arată cum stai drept    

Respirația –inspiră pe nas!    

Respirația -expiră pe gură!    

Din poziția stând pe spate cu picioarele întinse     

Ridică  alternativ piciorul drept cu genunchiul întins     

Ridică  alternativ piciorul drept cu genunchiul îndoit    

Ridică alternativ piciorul stâng cu genunchiul îndoit    

Ridică  alternativ piciorul stâng cu genunchiul întins    
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 Indicații: 

Exercițiile se execută lent, bifați în casuțe modalitatea de realizare a exercițiului reușește-da, reușește cu ajutor (parțial), nu reușește să 

execute exercițiul. 
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ZÂNA CEA BUNĂ, EDUCAȚIA 

 

Profesor înv.primar Oltean Ramona Cristina 

Șc.Gimnaziala ,,Andrei Șaguna,, Deva, jud.Hunedoara 

 

A fost odată ca niciodată,că dacă nu ar fi nu s-ar povesti,într-o țară tare îndepărtată peste șapte 

munți și șapte câmpii... 

A fost o zână bună,care trăia în palatul cunoașterii,înconjurată de grădinari de suflete umane și întregul 

palat era animat de floricele și fluturi. 

Era ea,educația,în toată splendoarea ei,alături de ei,grădinarii de suflete umane ,adică dascălii,care 

priveau cu sufletul încărcat de bucurie spre flori și fluturași,care erau copiii,elevii noștri. 

Educația și-a trimis într-o zi literele din cuvânt să-și recapete valoarea de alta data... 

După un timp s-a întors litera E,ce credeți ca a dus cu ea? 

Etică,eleganță,elevi,echilibru,energie,esență,exemple(de bune practici),dar cel mai important e este e 

de la echipă(echipa cu colegii,elevii,părinții)-Nu suntem singuri!,precum si e de la educatie cu 

mentalitate deschisa. 

La scurt timp i s-a alăturat litera D-cu ce credeți că  s-a mândrit? 

D de la dorință,dragoste,dăruire,,,a da din ceea ce suntem,devotament,decizii(comune,de echipă) și 

multă deschidere spre ceilalti  spre elevi și spre, colegi. 

Plină de nerăbdare i s-a alăturat și litera U,care pe unde a umblat, a găsit,unicitate,unitate,urme 

frumoase și valoroase,și cel mai important,,umăr la nevoie,,(pentru copii,colegi,părinți,comunitate 

),umar pe care dându-l celuilat poti, să-i vezi și să-i descoperi măreția. 

EDU arată bine,dar îi lipsesc câțiva prieteni,îl așteaptă cu sufletul la gură pe C,ce vine plin de 

colaborare,comunicare,comunitate,coplanificare,conexiune,conectare,colegialitate,cunoștințe și mult 

curaj,culoare și copii curioși,construirea relatiilor,precum si cu acele conversatii dificile,dar 

necesare,precum si C,,de la ,,ceilalti,,care conteaza la fel de mult ca si mine., 

EDUC...dar am nevoie și de litera A,îl strigăm și acesta vine cu tolba plină de acțiune,de artă-arta fina 

a ascultării,aventura cunoașterii,  aplicații, armonie, atenție și adaptabilitate la nou,la context,la nevoile 

grupului,) altruism,ajutor,acceptare(să-i vedem pe ceilalți cu nevoile,așteptările 

lor)alăturare,acasă,ascultare pozitivă,creativă,,aripi să poată zbura fluturașii, fiecare în ritmul 

propriu,în direcția visată),auto-corectare. 

EDUCA...îl așteaptă și pe  Ț care aduce țeluri,ținte,dar și țărmul la care apele tulburi se calmează,se 

relaxează,se echilibrează(țărmul il vedem fiecare în funcție de mentalitatea noastră,îl putem percepe 

ca pe un restart sau ca pe un obstacol(va las sa vă imaginați fiecare). 

Educația îl întâmpină cu iubire pe I care completează peisajul cu iscusință,aduce inimioare,indulgență 

și inteligență,inovație,care să îndeplinească,interesele elevilor,care au fost deja identificate și apoi s-a 

construit lectia.Dascălii fiind,,izvoare,,nesecate de imaginație și inspirație.Este I care îmi spune,,să ies 

din cutie,, 
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Sosește ultimul A,care prinde în cununa zânei bune,ascensiune,actualitate,aspirații comune cu 

elevii,,,îmi spune să-mi ajustez eforturile pentru  a vedea nevoile,provocările și obiectivele celorlalti. 

Educația s-a arătat mândră în fața tuturor.Apoi a imbrățișat strâns și sincer fiecare grădinar de suflete 

umane,iar eu am purtat la acel moment cu mândrie rochița de dascăl. 

Educației i-a plăcut ținuta mea,m-a reținut în palatul cunoașterii dându-mi provocări și motivându-mă 

să cresc alături de elevii mei,lăsând urme frumoase pe unde trec. 

,,Ș-am încălecat pe-o șa 

și v-am spus povestea mea. 

Și-am mirosit o floare , 

vă trimit în suflet soare, 

urându-vă la fiecare. 

să predați cu bucurie, 

în clasa sărbătoare,fie!,, 
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Contribuția jocului de mișcare la creșterea eficienței 

orelor de educație fizică și sport 

Prof. Bara Denisa 

                                                                             Școala Gimnazială ,,Caius Iacob” Arad 

 Educația fizică este activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a 

exercițiilor fizice în scopul măririi în principal al potențialului biologic al omului în concordanță cu 

cerințele sale și exigențele societății, angajează elevii într-un proces dinamic de dezvoltare a 

capacităților de acțiune, proces care contribuie la formarea conștiinței de sine, la afirmarea eului și 

exprimarea personalității. În educația fizică, ceea ce este important este câștigul pe care îl are elevul, 

în planul personalității sale, al echilibrului acestuia. Omul modern înțelege necesitatea formării 

deprinderilor motrice pentru rezolvarea diverselor situații la locul de muncă sau în viața cotidiană. 

Viața demonstrează că prin practicarea educației fizice organizate rațional, începând cu cea mai 

fragedă vârstă, se realizează calitățile de abiliate, agerime, rapiditate, spontaneitate, iscusință. Sportul 

educă  curajul, ambiția, atenția distributivă, hotărârea, disciplina, calmul, multiple trăsături de caracter.  

 Jocurile de mișcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte importantă 

din sarcinile ce revin educației fizice. Ele dezvoltă  la elevi, pe lângă bagajul mare de deprinderi 

motrice elementare, simțul colectivității, al inventivității, al cunoașterii. Prin implicarea în jocuri,există 

posibilitatea de a contribui în mare măsură la realizarea uneia din sarcinile educației și anume: de a 

forma din copil o ființă care să conviețuiască  în armonie  cu colegii săi, care să se comporte corect și 

civilizat. În cadrul jocurilor de mișcare, pe lângă însușirea și perfecționarea nenumăratelor deprinderi 

motrice de bază, elevul este nevoit să se aplice în situațiile mereu schimbătoare din teren, iar prezența 

elementului de întrecere în majoritatea cazurilor presupune eforturi pentru realizarea cu succes a 

acțiunilor, ceea ce permite  atât  dezvoltarea capacităților motrice, cât și a calităților morale și a voinței. 

Educația fizică, fiind un proces pedagogic, profesorului i se creează posibilitatea de a rezolva această 

problemă complexă, angajând experiența, tactul, măiestria proprie, inițiativa, responsabilitatea 

elevilor. Este cunoscut faptul că noțiunile, trăsăturile caracteriale, deprinderile și atitudinile morale se 

formează într-un lung proces educativ. Profesorului îi revine sarcina să urmărească atent 

comportamentul elevilor, manifestările acestora în cadrul activității  și să intervină  cu tact pentru 

soluționarea  unor conflicte  sau manifestări  necorespunzătoare.  

        Datorită influenței multilaterale asupra întregii personalități a copilului, jocurile de mișcare 

constituie unul dintre mijloacele de bază  ale educației fizice. În cadrul  activității de educație fizică, 

jocul de mișcare își aduce contribuția la realiazarea următoarelor sarcini : 

- formarea și consolidarea deprinderilor motrice de bază; 
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- dezvoltarea  calităților  motrice necesare în viață ; 

- formarea  unor cunoștințe utile, prin lărgirea sferei  reprezentărilor despre lume; 

- dezvoltarea spiritului de colectivitatea și a calităților morale și de viață. 

Prin particularitățile sale specifice, jocul de mișcare se deosebește de celelalte  mijloace ale 

educației fizice, datorită faptului că favorizează formarea și consolidarea simultană a deprinderilor 

motrice de bază (mers,alergare, săritură, aruncare, prindere), dezvoltarea  calităților motrice 

(viteză,rezistență,forță și îndemânare), precum și a însușirilor și deprinderilor moral-volitive. 

Caracteristic jocurilor de mișcare este întrecerea, element ce sporește  interesul elevilor pentru 

activitate, le mobilizează forțele și îi stimulează.  

Jocul de mișcare poate fi folosit în toate momentele lecției, contribuind la realizarea 

obiectivului propus. Mai poate fi folosit și în celelalte forme prin care educația fizică este realizată în 

școală, în pauze, în excursii sau plimbări. Pentru ca jocul  de mișcare să contribuie la îndeplinirea 

sarcinilor educației fizice, este necesar să fie ales cu discernământ. Alegerea jocului se va face în 

funcție de : 

- sarcinile  de realizat 

- locul jocului în lecție 

- particularitățile morfo-funcționale și psihice  ale copiilor 

- nivelul dezvoltării  și pregătirii  fizice precum și starea de sănătate 

- condițiile materiale privind locul de desfășurare și inventarul de materiale 

- condițiile atmosferice. 

Interesul va fi dezvoltat prin crearea noului în joc, prin stabilirea unor cerințe mereu crescânde, fiindcă 

un joc care nu prezintă interes și nu-l solicită suplimentar pe elev este lipsit atât de valoarea educativă, 

cât și de efecte biometrice scontate. 

În partea pregătitoare a lecției se folosesc jocuri pentru captarea atenției, ridicarea stării emoționale și 

jocuri pentru orientarea în spațiu.  

Indicații metodice: 

- să nu necesite organizate care să ducă la cheltuială mare de timp; 

- să fie simple, cu reguli puține, să nu necesite multe explicații; 

- execuția să fie vioaie, să nu dureze mai mult de 2-3 minute. 

Aceste jocuri au, ca urmare, o mai ușoară și gradată, angajare a organismului în efort. În partea 

fundamentală, jocurile alese vor ajuta la îndeplinirea sarcinilor lecției care se rezolvă în această parte 

a lecției. 

Indicații metodice: 
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- se aleg jocuri  care să formeze sau să întărească  deprinderile motrice de bază, jocuri care să 

contribuie la educarea sensibilității (ritm, echilibru) și a calităților motrice de bază  

(viteză, îndemânare, forță); 

- sarcinile se pot realiza numai prin joc sau parțial prin joc; 

- timpul afectat jocului este variabil, 10-30 minute. 

În partea de încheiere  se folosesc jocuri cu caracter liniștitor care să restabilească marile funcțiuni și 

să capteze atenția. 

Indicații metodice: 

- nu trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute; 

- să fie simple și ușor de realizat de către elevi . 

Durata jocului este determinată de următorii factori: 

- locul jocului – jocurile din partea pregătitoare și de încheiere, vor dura mai puțin decât în partea 

fundamentală; 

- numărul participanților- cu cât numărul participanților este mai mic, cu atât durata jocului va fi 

mai mică; 

- vârsta jucătorilor - elevii de vârstă școlară mică ,să nu fie prea mult imp ținuți încordați ; 

- ritmul de joc- cu cât este mai rapid, cu atât durata este mai mică (întrecere în torent). 

Practica a dovedit cât de mult înseamnă pentru un elev de 7-8 ani ora de educație fizică. După oră li se 

putea citi pe față copiilor bucuria, mulțumirea pentru reușită, legăturile de prietenie și dorința de a  se 

juca și în ora următoare. Creșterea eficienței lecției de educație fizică  se poate realiza prin folosirea 

jocurilor de mișcare și a ștafetelor, dacă acestea sunt bine selecționate, organizate și conduse cu tact 

de către profesor. La clasa unde s-au folosit jocurile de mișcare în toate momentele lecției, pe tot 

parcursul anului școlar, s-a observat un real progres în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea  fizică 

a elevilor.  

Prin joc se realizează mai ușor sarcinile lecției, se asigură densitatea ei, creând bunadispoziție. 

Activitățile în care se folosesc jocurile de mișcare sunt atractive și îndrăgite de copii, datorită 

caracterului emoțional pe care îl dă întrecerea. Jocurile de mișcare își aduc contribuția la formarea 

capacităților organizatorice, de control și autocontrol, prin angrenarea elevilor la amenajarea traseelor, 

pentru a scurta momentul organizatoric, iar prin folosirea unor ajutoare în desfășurarea întrecerilor sau  

chiar prin prezentarea celor necesare jocului, li se lasă libertatea de a crea jocul. Desfășurarea sub 

formă de concurs, cu împărțirea pe echipe îi determină să se gândească nu numai la propria persoană, 

ci și la ceilalți, la victoria propriei echipe, dezvoltându-se astfel spiritul de colaborare. În joc se 

formează o serie de trăsături de caracter foarte importante: respectul față de coechipieri și adversari, 
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atitudinea corectă față de joc, etc. Atunci când elevii participă la jocuri ce presupun sărituri la aparate  

sau peste aparate, le dezvotă voința, perseverența, încrederea în forțele proprii. 

Nimic nu este mai important pentru noi, dacălii, decât să obsevăm cum copiii cu care lucrăm, 

pe care îi educăm sunt fericiți și trăiesc o stare de bine, alături de noi, în orele pe care le pregătim 

pentru ei, cu ei.  
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AVENTURA MICULUI PEȘTIȘOR TICH 

Marina Mihaela 

Grădinița Cu P.P Nr.9, Sighetu Marmației 

 

A fost odată ca niciodată într-un ocean adânc de la capătul Pamântului un pește mic și prietenos 

pe nume Tich . El era mereu vesel, jucăuș și drăguț cu toate vietățile apelor. În fiecare zi, Tich mergea 

și admira peștii mai mari care se jucau împreună. Încerca mereu să intre în jocul lor, dar auzea adesea: 

-Tich, aici nu este loc pentru pești micuți. Aici este locul viețuitoarelor mari și curajoase. 

Aceasta îl întrista pe Tich și îl făcea să își dorească să fie și el mare exact ca ei. Și-ar fi  dorit să 

poată plonja în apă ca o balenă, să poată să își umfle obrajii și să pară fioros ca ariciul de mare, sa aibă 

dinți puternici și ascuțiți ca rechinul sau chiar să danseze grațios ca și căluții de mare. Tich nu era nici 

pe departe ca ei...Când se uita în oglindă, nu vedea decât un pește mic, firav, fără pic de putere și curaj. 

 Mama lui Tich a observat că puiul ei este mai trist în ultima vreme, așa că l-a întrebat: 

-Tich, ce s-a întâmplat ? De ce ești trist? 

-Mami, sunt trist pentru că viețuitoarele mari din oceanul acesta nu se joacă cu mine pentru că 

sunt prea mic. 

-Tich ești perfect așa cum ești. Iar caracatițele și crabii adoră să se joace cu tine. Vă jucați atât 

de frumos împreuna. 

Dar răspunsul mamei nu prea l-a mulțumit pe Tich, el în continuare își dorea să fie ca ceilalți. 

Așa că într-o zi, Tich a cules de pe fundul oceanului scoici și alge pe care le-a lipit pe spate în speranța 

că va impresiona prin gandoarea sa. Fața lui s-a luminat. În sfârșit s-a simțit puternic și mare. Era sigur 

că va fi primit și acceptat de viețuitoarele pe care el le admira. Ajuns la ele, după ce l-au studiat bine, 

au început să râdă. 

-I-a priviți-l pe Tich! a strigat rechinul. 

-Încearcă să fie fioros! a spus căluțul de mare. 

Toate animalele marine au râs de Tich și nu au observat că lumina soarelui a dispărut ca într-o 

magie. O plasă uriașă de pescuit i-a prins pe toți captivi. Nimeni nu mai putea să iasă, cu o excepție: 

Tich. El fiind mic, a reușit să se strecoare prin găurile plasei de pescuit. 
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-Ajută-ne Tich! Nu ne  abandona! au strigat într-un glas balena, ariciul de mare, rechinul, căluții 

de mare... 

 Tich în schimb a înotat cu viteză fără să întorcă privirea. Viețuitoarele îl priveau și se simțeau 

pierdute. Acum nu mai erau nici curajoase, nici mari și puternice, erau doar foarte speriate. 

Dar nu pentru mult timp....Rechinului, balenei, caluțului de mare, ariciului, nu le-a venit să creadă ce 

văd: o armată de crabi și de caracatițe conduse de un mic pește galben.... da, da, chiar Tich era în 

fruntea lor înotând cu o viteză uimitoare spre plasa de pescuit. Tich a adus ajutoare.Așa că crabii s-au 

pus imediat pe treabă și au tăiat cu cleștii lor plasa de pescuit, iar caracatițele au descurcat acele fire 

reușind să salveze animalele captive. Tich a ajutat și el. 

 În sfârșit animalele au fost eliberate. 

-Îți mulțumim mult! au spus rușinate viețuitoarele. 

-Eroul oceanului, ai dori să fii prietenul nostru? Ne cerem scuze dacă te-am supărat înainte, a 

spus rechinul. 

- Scuzele se acceptă. Bineînțeles că îmi doresc să fiu prietenul vostru. 

Și au început joaca prin oceanul imens... 

Din ziua aceea Tich a învățat că fiecare ființă este unică și specială indiferent de mărime, de 

culoare sau de vârstă.   
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Funcţia de conducere a măduvei spinării-căile lungi de proiecţie 

Prof. Oiegar Emanuela 

Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Bacău  

 

1. Căi ascendente (ale sensibilităţii) 

Sunt formate din neuroni de trei ordine, interconectaţi sinaptic:  

Neuronul de ordinul I – protoneuronul - pentru toate tipurile de sensibilitate se găseşte în 

ganglionul spinal de pe rădăcina posterioară a nervilor spinali. Dendrita sa lungă ajunge la receptori, 

iar axonul pătrunde prin rădăcina posterioară a nervului spinal în măduva spinării.  

Neuronul de ordinul al II-lea - deutoneuronul - se găseşte pentru majoritatea tipurilor de 

sensibilitate în cornul posterior medular (excepţie f. spinobulbare). Axonii neuronilor de ordinul al II-

lea formează fasciculele ascendente medulare. 

Neuronul de ordinul al III-lea este situat, pentru majoritatea căilor sensibilităţii, în talamus. Axonii 

neuronilor talamici se proiectează pe scoarţa cerebrală a lobului parietal, în girusul postcentral (aria 

somestezică I). Pentru sensibilitatea tactilă protopatică proiecţia este, după unii autori, probabil, în aria 

somestezică II (secundară), din peretele şanţului lateral Sylvius1. Proiecţia corticală se realizează pe 

emisfera opusă părţii de unde a pornit excitaţia, deoarece are loc încrucişarea fibrelor în drumul lor 

ascendent. 

Sensibilitatea corpului este de trei tipuri: 

- exteroceptivă        - proprioceptivă         - interoceptivă 

• Căile sensibilităţii exteroceptive  

Sensibilitatea tactilă grosieră (protopatică) fasciculul spinotalamic anterior (Fig. I) 

 
1 pag. 42 manual clasa a XI a, Ioana Ariniş, Mariana Nanea, Adriana Vasile, Editura Sigma, 2002 
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Fig.I 

 

Protoneuronul - în ganglionul spinal 

Deutoneuronul - în cornul posterior 

medular. Axonul acestuia trece în 

cordonul anterior de partea opusă, 

formând fasciculul spinotalamic anterior. 

Neuronul de ordinul al III-lea se află în 

talamus. Axonul acestuia se proiectează în 

girusul postcentral, lob parietal. 

 

Sensibilitatea tactilă fină (epicritică) ) fasciculele spinobulbare Goll şi Burdach (Fig.II) 

Protoneuronul - neuronul pseudounipolar din ganglionul spinal. Axonii lungi ai neuronilor de 

ordinul I intră în măduva spinării şi se dispun în cordonul posterior de aceeaşi parte, formând 

fasciculele spino-bulbare gracilis (Goll) şi cuneatus (Burdach). 

Deutoneuronul se gaseşte la nivel bulbar, în nucleii Goll şi Burdach (nuclei proprii ai bulbului). 

Al treilea neuron este neuronul talamic, al cărui axon se proiectează pe scoarţa cerebrală, girusul 

postcentral.  

Sensibilitatea termică, dureroasă  fasciculul spinotalamic lateral (Fig. III) 

Protoneuronul - în ganglionul spinal 

Deutoneuronul- în cornul posterior medular. Axonul acestuia trece în cordonul lateral de 

partea opusă, formând fasciculul spinotalamic lateral (termic-dureros). 

Neuronul de ordinul al III-lea se află în talamus. Axonul acestuia se proiectează în girusul postcentral, 

lob parietal. 
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Fig. II. Fasciculele spinobulbare                             Fig.III. Fasciculul spinotalamic lateral 

 Goll (gracilis), Burdach (cuneat) 

                                                                   

• Căile sensibilităţii proprioceptive  

Conduc informaţiile privind poziţia spaţială a corpului, a diferitelor sale segmente şi a gradului de 

contracţie a muşchilor scheletici. Receptorii specifici numiţi proprioreceptori, sunt localizaţi în periost, 

muşchi, tendoane şi articulaţii.  

Sensibilitatea proprioceptivă conştientă  fasciculele spinobulbare Goll (gracilis), Burdach (cuneat)-

Fig. II 

- are proiecţie pe scoarţa cerebrală 

 Calea este comună cu calea sensibilităţii tactile fine 

Sensibilitatea proprioceptivă inconştientă  fasciculele spinocerebeloase Flechsig şi Gowers 

- are proiecţie pe scoarţa cerebeloasă-Fig. IV 

Protoneuronul-în ganglionul spinal 

Deutoneuronul-în cornul posterior medular. Axonii neuronilor de ordinul al II-lea formează 

fasciculul spino-cerebelos direct (Flechsig) pentru partea inferioară a corpului şi fasciculul spino-

cerebelos încrucişat (Gowers) pentru partea superioară a trunchiului şi membrele superioare. Fibrele 

fasciculelor spino-cerebeloase trec prin pedunculii cerebeloşi inferiori (primul) sau superiori (cel de-
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al doilea) şi ajung la cerebel. Informaţiile transmise de aceste fascicule nu devin conştiente, deoarece 

nu ajung la nivelul scoarţei cerebrale.  

 

        Fig. IV 

1.Receptor muscular 

2. Primul neuron al căii (în ggl. spinal) 

3. Fasciculul spinocerebelos direct, dorsal 

(Flechsig) 

4. Fasciculul spinocerebelos încrucişat, ventral, 

(Gowers) 

5. Măduva spinării 

6. Bulb   7. Punte    8. Mezencefal 

 9. Peduncul cerebelos superior 

10. Peduncul cerebelos mijlociu  

11. Peduncul cerebelos inferior  

12. Cerebel 

13.Talamus  

14. Cortex cerebral 

• Căile sensibilităţii interoceptive 

Conduc informaţiile culese de interoreceptori (visceroreceptori) situaţi la nivelul organelor interne şi 

a vaselor de sânge. Informaţiile interoceptive nu devin conştiente decât în cazuri patologice (durerea 

viscerală).  

Protoneuronul - neuronul pseudounipolar viscerosenzitiv din ganglionul spinal. 

Deutoneuronul - neuronii viscerosenzitivi din cornul lateral medular.  

Axonii neuronilor de ordinul al II-lea pot împrumuta calea spinotalamică sau pot folosi o cale 

nervoasă polisinaptică spino-reticulo-talamo-corticală.  

Al treilea neuron este talamic, iar zona de proiecţie corticală este difuză.  

2. Căi descendente (ale motilităţii) 

Prin aceste căi nervoase descendente sunt conduse comenzile elaborate de scoarţa cerebrală sau de 

centrii subcorticali la măduva spinării şi de aici la muşchii scheletici. Se pot grupa în căi piramidale şi 

căi extrapiramidale.  

Căile piramidale (cortico-spinale)-Conduc comenzile motorii voluntare, precise, fine. 

Îşi au originea în scoarţa cerebrală a lobului frontal, la nivelul girusului precentral.  
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Sunt formate din doi neuroni înlănţuiţi sinaptic: neuronul I este dispus la nivelul scoarţei cerebrale a 

lobului frontal, iar neuronul al II-lea este neuronul somatomotor din coarnele anterioare ale măduvei 

sau în nuclei motori ai trunchiului cerebral (fascicule cortico-nucleare). 

 

Fig. V- Căile piramidale (cortico-

spinale) 

1. Cortex motor    

2. Corp striat 

3. Talamus 

4. Fascicul piramidal direct 

(corticospinal-anterior) 

5. Fascicul piramidal încrucişat 

(corticospinal lateral) 

6. Motoneuron α 

a. Sinapsă directă cu motoneuronul 

b. Sinapsă prin intermediul unui neuron 

intercalar 

  

!!! Ambele fascicule corticospinale se încrucişează, fasciculul corticospinal încrucişat la nivel bulbar, 

iar fasciculul corticospinal direct, la nivelul diferitelor segmente ale măduvei spinării. 

Din acest motiv, impulsurile nervoase pornite de la o emisferă, ajung la muşchii jumătăţii opuse a 

corpului.             

 

Căile extrapiramidale -Sunt căi de conducere ale mişcărilor automate şi semivoluntare, 

asociate cu mersul, vorbirea, scrisul.  

Iau naştere în diferite regiuni ale emisferelor cerebrale şi ale trunchiului cerebral.  

Fibrele cu origine corticală fac sinapsă în corpii striaţi.  

Fasciculele extrapiramidale străbat în sens descendent măduva spinării, intrând în alcătuirea 

cordoanelor anterioare şi laterale şi fac sinapsă cu neuronii somatomotori din coarnele anterioare. Ele 

sunt următoarele: fasciculul tectospinal, rubrospinal, olivospinal, vestibulospinal, reticulospinal etc.  

 

Exemplu: excitaţiile dureroase culese de receptorii din piele sunt conduse, sub formă de 

impulsuri nervoase, pe calea sensibilităţii dureroase la scoarţa cerebrală a lobului parietal, girul 
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postcentral, unde sunt transformate în senzaţie dureroasă. De aici impulsurile nervoase trec la neuronii 

vecini din girul precentral, lobul frontal, care comandă – pe calea fasciculelor corticospinale - 

retragerea mâinii. 
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Relevanţa paradigmei învăţământului centrat pe elev, în contextul sistemului  
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             Educaţia este o activitate social- umană, complexă, care se realizează printru-un lanţ nesfârşit 

de acţiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi  organizat între un subiect individual sau colectiv 

care acţionează asupra unui obiect individual sau colectiv în vederea transformării acestuia din urmă 

într-o persoană active şi creatoare, corespunzătoare atât condiţiilor social- istorice prezente cât şi 

particularităţilor individuale. 

             Educaţia, fiind rezultatul acţiunii oamenilor are un caracter finalist. Ea poate fi studiată în 

funcţie de intenţiile urmărite şi rezultatele obţinute. Finalităţile educaţiei,  se urmăresc a fi atinse în 

cadrul unui proces amplu numit şi proces de învăţământ. Procesul de învăţământ se defineşte drept o 

activitate instructiv- educativă graţie căreia elevii sunt înzestraţi cu un sistem de cunoştinţe, priceperi, 

deprinderi, capacităţi, competenţe, pe baza cărora ei dobândesc: cunoaşterea ştiinţifică a realităţii, îşi 

formează concepţia despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, aptitudinile de 

cunoaştere, cercetare şi creaţie. Acest proces cuprinde trei mari componente: un flux de intrare, 

procesul şi un flux de ieşire. Toate aceste trei componente au ca scop principal individul, elevul şi 

urmărirea dobândirii de priceperi, abilităţi care la finalul  acestui amplu proces să-i permită elevului o 

uşoară integrare în viaţa socială şi profesională.   

             În opinia mea, deşi în învăţământul românesc contemporan teoretic toată atenţia este îndreptată 

asupra elevului, asupra dezvoltării la maxim a tuturor abilităţilor competenţelor acestuia, în mod 

practic, accentul cade mai puţin pe elev şi mai mult pe documente . Ca învăţător la clase simultane pot 

spune că de multe ori, emiţând învăţământul în regim simultan, care de la început este un impediment 

în învăţarea centrată pe elev, deoarece timpul nu îmi permite să mă ocup de fiecare elev în parte de 

fiecare dată, documentele care trebuiesc întocmite şi care de multe ori nu au nicio relevanţă în procesul 

de             predare- învăţare adesea nu îmi permit să am timpul fizic necesar de a achiziţiona materialele 

necesare unei bune înţelegeri a ceea ce se predă, dar nici a concentrării mele la maxim strict asupra 

ceea ce am de făcut în momentul în care ajung în faţa elevilor. 

               În primul rând, de multe ori se afirmă în plan teoretic faptul că întreg procesul de învăţământ 

este centrat pe elev, pe integrarea acestuia în viaţa socială şi profesională în momentul încheierii 

procesului de învăţământ. De aici vin şi cele trei componente ale procesului de învăţământ: fluxul de 

intrare, care cuprinde indivizii care intră în procesul de învăţământ şi care au anumite capacităţi, 
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talente, abilităţi, dar şi unele  ,,defecte” provenite din mediul familial, ereditate şi alţi factori. În 

momentul în care începe derularea procesului de învământ, prin intermediul agenţilor educaţionali, sau 

mai bine zis a cadrelor didactice, aceste talente şi abilităţi ale elevilor ,pe parcursul mai mutor ani de 

studiu, sunt modelate şi orientate în vederea transformării lor în cometenţe care să le permită elevilor, 

în momentul aflării lor în fluxul de ieşire al procesului de învăţământ o uşoară adaptare la viitoarea 

viaţă profesională şi socială, ei fiind astfel capabili să se adapteze condiţiilor şi cerinţelor impuse de 

societatea din care fac parte. Spre exemplu, în acest sens, un copil talentat la desen, atunci când este 

mic, realizează anumite desene aleatoriu, fără a ţine cont de anumite aspect şi tehnici deoarece nu le 

cunoaşte în acel moment, însă în urma procesului de învăţământ el face cunoştinţă şi îţi însuşeşte 

anumite tehnici de lucru şi detalii care îi permit dezvoltarea în acest domeniu şi astfel o viitoare carieră 

în artă. De asemenea, în cadrul procesului de învăţământ acesta nu învaţă doar să-şi dezvolte talentul, 

ci învaţă şi modul în care poate lega relaţii cu cei din jur, asftel încât să-şi poată face cunoscut la um 

moment dat talentul şi abilităţile de care dă dovadă. 

          În al doilea rând, ca şi cadru didactic ai menirea de a dezvolta la maxim tot ceea ce este bun şi 

nu numai, în elevii a căror activitate o coordonezi şi o ghidezi pe parcursul unui ciclu de învăţământ. 

Deci pot spune că şi activitatea cadrului didactic, dar şi viziunea acestuia asupra acestei meniri a lui 

poate fi un factor care face ca învăţământul să fie centrat pe elev sau doar pe atingerea unpor interese. 

În acest sens se poate vorbi despre stilul de predare al cadrului didactic care este baza unei învăţări 

eficiente sau doar de suprafaţă. Astfel, elevii unui cadru didactic implicat, care face din suflet ceea ce 

face şi care mereu caută metode şi materiale centrate pe nivelul de receptare şi prelucrare a 

informaţiilor de către elevi, vor dobândi mai repede o performanţă şcolară decât elevii unui cadru 

didactic dezinteresat, care are un stil de predare laissez- faire şi care urmăreşte doar o satifactie 

materială data de salariu sau care a ales această meserie doar din cauza negăsirii unui alt loc de muncă. 

Privind din aceste unghiuri se poate spune că învăţământul centrat pe elev sau nu porneşte în primul 

rând de la cadrul didactic care predă la clasa în care se află elevul, deoarece în momentul în care intri 

în clasă şi închizi uşa sălii de clasă nu mai este nici sistemul, nici documentele ci doar tu, învăţătorul 

şi elevii, respectiv destinele acestora care practic au ca bază cărămizile puse de învăţătorul sau 

profesorul lor. 

           În concluzie, făcând o sinteză a ceea ce am spus mai sus, pot spune că ceea ce face ca 

învăţământul contemporan să fie centrat pe elev sau nu este viziunea cadrului didactic asupra a ceea 

ce reprezintă el pentru viitorul elevilor săi, dar şi a societăţii. Un dascăl care face totul din dragoste 

pentru meseria pe care o practică, dar şi pentru elevii săi va face tot posibilul pentru a se încadra în 

cerinţele, de multe ori inutile, impuse de învăţământ şi va urmării mereu doar dezvoltarea pe toate 

planurile a elevilor săi, astfel încât aceştia să poată la rândul lor, la un moment dat să aplice tot ceea ce 
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au învăţat de la învăţătorii şi profesorii lor atât pe plan social, cât şi professional. Ca învăţător, la finalul 

fiecărei zi de studiu, stai şi analizezi dacă într-adevăr ai făcut tot ce ai putut în scopul devenirii elevilor 

tăi sau nu. Astfel poţi spune dacă ai reuşit să zideşti o cărămidă în zidul viitoarei societăţi sau ai stricat 

şi dezorientat formarea acestui zid care va susţine viitoarea ,,casă” a ta şi a celor pe care i-ai avut elevi.  
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Ia face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își 

au originea în portul tracilor, geților și dacilor.  Din basoreliefurile de demult, care îi înfățișează pe 

daci, poți observa în portul acestora cămăși cu mâneci lungi, cu o croială de tip tunică, albă și lungă, 

dintr-o singură bucată și pantaloni strâmți și lungi (ciareci, ițari). 

Portul era completat cu un brâu sau chimir, iar în picioare purtau opinci. Femeile se îmbrăcau cu  o 

cămaşă de pânză (ie), poale şi piese care acopereau picioarele, care ulterior au primit diferite denumiri: 

catrinţă, valnic, fotă sau opreg. 

Pe cap, femeile purtau diferite ţesături și podoabe: marame, năframe, cepse sau cununi, iar bărbații - 

căciuli. De-a lungul timpului, costumul băraților și al femeilor s-a diferențiat tot mai mult, iar tunica 

pe care o purtau la începuturi ambele sexe a început să capete caractere distincte. Veșmântul femeiesc 

s-a transformat astfel in ia românească tradițională din zilele noastre. 

Ce este ia românească? 

În zilele noastre, portul popular autentic, care amintește de portul dacilor, poate fi întâlnit în multe 

zone din România, cu preponderență în zonele montane, unde influenţele culturale s-au păstrat mai 

bine. 

 

În Ii și cămăși românești, Aurelia Doagă scrie că „Portul românesc prezintă două caracteristici 

esențiale: unitatea și continuitatea sa. Prin continuitate înțelegem drumul parcurs de portul popular 

https://www.invietraditia.ro/port-traditional/ii.html
https://www.invietraditia.ro/port-traditional.html
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născut pe străvechea vatră a civilizației dace, până în zilele noastre. Prin unitate trebuie să înțelegem 

acele trăsături, acele aspecte esențiale care se văd în portul românesc din întreaga țară.” 

Dacă în cazul bărbaților vorbim de cămăși populare, în cazul femeilor folosim termenul de ie 

populară. Acestea aveau semnificații multiple: acopereau goliciunea trupească, transmiteau un mesaj 

pentru comunitatea din care făcea parte persoana (unele ii se poartă la nunți, botezuri, altele arată 

statutul social, meseria, vârsta) și au semnificații magico-religioase (prin motivele, cromatica și 

lucrătura folosite). 

Ia era realizată la început din in, cânepă, lână, iar mai târziu și din bumbac tors la fuior. Era 

împodobită preponderent cu broderii la mâneci, piept și gât.Istorie și începuturi: Când a apărut ia 

românească 

Unii istorici presupun că ia a fost purtată pentru prima dată în perioada culturii Cucuteni (aprox. 5500 

î.e.n.- 2750 î.e.n.), una dintre cel mai vechi civilizații din Europa. Cultura Cucuteni era răspândită pe 

teritoriul de astăzi al Moldovei, nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și Basarabia. 

Cămașa era confecționată din pânză de in sau de cânepă, din borangic sau mătase. Simbolul cel mai 

des întâlnit era crucea, simbol solar stilizat poziționat central. Încă din epocile precreștine, 

vestimentația avea și un rol de protecție, de aceea vom întâlni multe simboluri cu semnificații magice 

sau benefice. 

 
Primele ii pot fi văzute pe Columna lui Traian și pe monumentul de la Adamclisi, iar cea mai veche și 

autentică reprezentare a costumului popular se poate vedea în Cronica pictată de la Viena, din 1330, 

cele 147 de ilustrații ale documentului fiind o sursă pentru istoria culturală din secolul al XIV-lea. 

Iile se confecționau de femeile din sat în timpul șezătorilor, unde femeile cântau și confecționau haine. 

Cămășile erau diferite de la o regiune la alta nu numai prin textura materialelor, ci și prin modelele și 

broderiile aplicate. 

Cele trei elemente prin care se deosebește ia sunt: tipul de deschidere a gulerului, modul de tăiere 

și structură a tiparului și metoda de inserție a mânecilor. Putem deosebi cămașa dreaptă sau 

încretiță la gât, care se strânge cu nasturi sau șnururi, iar cămășile și iile cu croială simplă (din patru 

foi drepte, fără răscroială) sunt pentru întrebuințarea zilnică. 

Deși există câteva voci importante care susțin promovarea iei peste hotare, ia este un brand de 

țară neoficial. Aceasta nu a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, însă de Sânziene se sărbătorește ziua 

iei neoficial. 

Una dintre cele mai vizibile comunități care pledează pentru abordări interdisciplinare și studii ale iei 

din cât mai multe perspective, mai ales în mediul online este La Blouse Roumaine.  

Institutul de etnografie și folclor a realizat un album în care specialiștii au adunat mii de cămăși 

populare din peste 800 de sate. Acest album face parte dintr-un demers mai amplu, un dosar pe care 

autoritățile îl pregătesc pentru UNESCO, în speranța că ia va fi inclusă în curând în patrimoniul 

mondial. 

https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/
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Cum arată ia românească veche, autentică și cu ce s-a schimbat? 

 

Există specialiști care susțin că portul popular vechi, autentic, s-a pierdut acum o sută de ani, 

datorită contactului cu lumea modernă. Pentru a recunoaște o ie autentică trebuie să fii atent la un 

detaliu important: ia originală nu este terminată, deoarece femeile de la sat considerau că perfecțiunea 

nu este a omului, ci îi aparține lui Dumnezeu. 

După Marea Unire din 1918, ia a fost promovată ca un simbol unitar al românilor, portul 

popular fiind asemănător în toate zonele țării. În zilele noastre însă, supraviețuiește un melanj de 

elemente de port tradițional și inserții moderne, iar diferențele de la o regiune la alta sunt destul de 

mari. 

Ia românească autentică este creată din pânză potrivit de rară, așa-numita pânză de casă sau 

pânză nălbită (țesută la războiul cu două ițe) și cusută cu arnici sau mulineuri, fluturi și mărgele, fir 

metalic alb sau galben și beteală. 

Ie din borangic lucrată manual  

Femeia care creează ia trebuie să cunoască punctele de cusătură și arta ornamentării. În Ardeal, 

Moldova, Muscel și Vlașca se folosește pânza cu firul mai gros, deoarece costumul popular are motive 

mai bogate, mai robuste, cu punctul buclat, iar la costumele din Oltenia, Muntenia și Dobrogea se 

folosește o pânză mai rară, cu firul bine răsucit. 

Lâna, borangicul (vopsit vegetal), arniciurile și mulineurile, mătasea vegetală trebuie să fie de bună 

calitate, pentru a nu se decolora. Până la apariția coloranților industriali, țăranii foloseau vopsitul 

vegetal. Frunze de arin, de nuc, măr pădureț, flori de nalbă, în combinație cu zeamă de varză, borș, 

oțet, sare etc. creau culori calde, necontrastante. 

https://www.invietraditia.ro/port-traditional/ii.html
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Din ce este făcută ia românească 

Pentru confecționarea iilor, săteanca trebuia să posede cunoștințe tehnice însemnate: cum se face 

croiala cămășii, punctele folosite în ornamentare și cum se lucrează acestea, materialele necesare 

confecționării sale (pânză de in, bumbac, borangic). 

 

Croiala iilor este diferită de la o zonă la alta. Vom întâlni astfel cămașa cu altiță (Bucovina, Moldova, 

Oltenia, Muntenia, în zona Bran și Covasna), cămașa cu tăblie (în regiunile Hunedoarei, Pădurenilor 

și Aradului), ia cu umăr (Transilvania, Sibiu, Făgăraș), ia cu ciocănele sau ia de Săliște, cămașa cu 

lăncez (Valea Bistriței, Neamț, Bucovina, sudul și estul Transilvaniei), cămașa cu chipet sau ciupag, 

cămașa încărcată, cămașa cu platcă (Maramureș și Bihor). 

În Ardeal, Moldova, Muscel și Vlașca se folosește pânza cu firul mai gros, deoarece costumul popular 

are motive mai bogate, mai robuste, cu punctul buclat, iar la costumele din Oltenia, Muntenia și 

Dobrogea se folosește o pânză mai rară, cu firul bine răsucit. 

Ie albă cu model tradițional albastru  

Punctele de cusătură sunt: punctul înaintea acului, tighelul, tighelul în scăriță, lănțișorul, drugul, 

punctul la un fir, festonul, crucea (musca), punctul bătrânesc (gras), brăduți, obinzeli, gurița păpușii în 

obinzeli, pitișoare, păianjenul, șabac „în foarfeci”, șabac „gurița păpușii”, șabac, bătaia, dintele, 

mofturi, brânelul, punct de Banat, tăietura, cârligelul, încrețul, crețul, crețul de Gorj, crețul „creasta 

puiului”, crețul de Maramureș, crețul „în stâlpi”, crețul „în codrii”, pânza încutată, ciupagul, cheița 

„purecel”, cheița „în piciorușe”, cheița „frunze”. 

Simbolistica și semnificația spirituală a iei 

Ia sau „cămașa cu altiță” face parte din portul popular românesc al femeii și leagă istoria de odinioară 

de istoria actuală a noastră, a tuturor. Ea reușește prin motivele și simbolurile brodate să exprime 

apartenența la o comunitate, la o regiune, să exprime stări sufletești și evenimente importante sau 

uzuale din viața omului (nunți, botezuri, sărbători religioase, statusul marital, zona de apartenență), 

precum și modificări care apar odată cu influențele venite dinspre lumea orașului. 

Tipuri de ii 

De-a lungul timpului, oamenii au îmbrăcat ia atât în zilele de sărbătoare, cât și uzual, la muncile 

câmpului. O mare importanță o are cromatica, astfel fetițele și fetele tinere poartă pe fondul alb broderii 
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cusute cu galben auriu și portocaliu, femeile care au copii albastru, femeile recent căsătorite roșu, iar 

albastru închis și negru sunt culorile pe care le poartă femeile văduve sau în vârstă. Recent, broderiile 

negre sunt folosite și de tinere în momente de sărbătoare, iar firului negru i se adaugă combinații 

de galben-auriu, brun-roșcat, violet, verde, albastru. 

În portul tradițional al femeilor se disting trei tipuri de cămăşi, în funcţie de croială: cămaşa „de-a 

întregul”, considerată cea mai veche, cămaşa încreţită la gât (ia) şi cămaşa cu platcă. 

 

Ia neagră 

În Gorj, cusăturile iei se realizau cu fire negre. Ia de Argeș este bogată, culoarea de bază fiind roșu, 

negru sau roșu vișiniu și se ornamentează cu motive geometrice și florale, care păstrează proporția 

între câmpurile florale și restul pânzei. 

În Munții Apuseni, cromatica cămășii e monocromă. Roșul aprins (de obicei pentru tinere) este îmbinat 

cu galben și negru (pentru bătrâne). 

În zona Dobrogea, cromatica este simplă, având la bază culorile roșu și negru. Motivele se completează 

cu „lănțișorul” cusut cu fir auriu sau argintiu și fluturi așezați în formă de solzi. 

Ie albă cu dantelă neagră  

Ia colorată, brodată 

Încrețul de Suceava se remarcă prin cromatica sa: pe lângă fondul alb sau galben apar culorile verde, 

roșu, bleu și de asemenea mărgele viu colorate. 

În zonele Argeș și Vâlcea se foloseau compozițiile monocrome, roșu închis și vișiniu. În Vrancea, 

motivele geometrice foloseau culori tari: roșu, negru, albastru, verde și ocru. 

În Maramureș, pentru înfrumusețare, se folosesc motive lucrate în punctul identic cu „nemțoanele” de 

Banat, colorate în galben portocaliu. 
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În Vlașca și Ilfov întâlnim culorile calde și nuanțe de roșu, auriu, ocru. Cromatica iei de Vlașca este 

veselă, luminoasă. Culorilor roșu, roșu cu negru, roșu închis li se adaugă verde kaki, verde măsliniu, 

galben, culoarea ceaiului, culoare care se obține din foi de ceapă sau floare de tei. 

 
Un tip special de ie se găsește în Olt, ia încărcată, fără altiță, în care motivul apare în formă de tablă 

care cuprinde toată suprafața mânecii până aproape de guler. Ornamentația este în formă de rețea, 

înfurcită sau în rânduri verticale înguste, printre care se presară fluturi. Se decorează  cu multe mărgele 

și fluturi mari, albi. Mărgelele au culori pastelate și se distribuie prin alternanța în piez (săbiat). 

În Dolj, ia este largă și lungă. Cromatica este simplă, elegantă. Culorile roșu și roșu vișiniu sunt 

luminate de auriul betelei sau firului metalic. Urmașa iilor vechi, ia de Gorj se croiește din patru lățimi 

necesare mânecilor și piepților. Pe lângă culorile de fond roșu, roșu închis, cafeniu, se folosește negrul, 

în armonie cu culori calde: galben, mov, roz, ultramarin, măsliniu. 

Ce reprezintă motivele populare de pe ie? 

„Costumul popular este un preţios document artistic, social şi istoric.” (Leocadia Ștefănucă, Culegere 

de cusături populare) 

Costumul popular se prezintă aparent diferit de la o zonă la alta, însă şi-a păstrat o structură unitară 

în ceea ce priveşte materia primă din care se realizează, croiala, coloritul şi ornamentaţia. Cel mai des 

vom întâlni pe ii motive străvechi, geometrice și florale. 

 

Motivul românesc, prezent pe orice obiect, variază în funcție de utilizarea dată pieselor brodate: 

podoabă, îmbrăcăminte, uz casnic. La obiectele de uz casnic și la obiectele de îmbrăcăminte pentru 

sărbători ca: ie, cămașă bărbătească, pieptar, cojoc etc., se folosesc motive în componența cărora intră 

floarea, figurile abstracte (geometrice), animalele, elementele cosmice, toate redate în forme stilizate. 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii purtau haine brodate cu simboluri care aveau semnificații 

importante pentru ei. Totodată, se diferențiau zonele geografice de proveniență, preocupările 

persoanei, statutul social, marital etc. Brodate pe față, spate sau mâneci, aceste simboluri învăluie 

protector persoanele care poartă iile, ținând răul și ghinionul departe. 
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Dintre simbolurile des folosite pe ii întâlnim spirala și spirala dreaptă, crucea, soarele, coarnele de 

cerb, liniile drepte, liniile duble drepte, liniile cu dreptunghi, liniile ondulate, copacul sau ramurile, 

fiecare dintre ele având semnificații aparte. 

Simboluri pe ia românească: spirala și crucea 

 
Spirala reprezintă eternitatea, trecerea timpului, un semn universal al vieții și perenității sale, al 

energiei. Acest simbol se folosește încă din perioada culturii Cucuteni. Sursa de viață este redată prin 

intermediul spiralei, simbol al fecundității. Poate fi și semn dual, masculin-feminin, întuneric-lumină 

etc. Crucea reprezintă credința omului în Dumnezeu, însăși croiala iei având forma crucii. 

Linii și simboluri geometrice pe ia românească 

Liniile drepte orizontale sugerează moartea, întreruperea unei etape a vieții omului, pe când liniile 

drepte verticale, viața. Liniile ondulate ușor ne trimit cu gândul la apă, la curățenia și purificarea pe 

care le aduce ea, iar copacul sau ramurile simbolizează trăinicia și viața durabilă, renașterea an de an. 

În Dobrogea sunt des întâlnite următoarele motive: romburi, dreptunghiuri, pătrate și linii frânte, 

numite plastic „pui”, „iarba întoarsă”, „șarampoi”, „urma iepurelui”, exprimând matricea universului 

în care femeia trăiește și muncește . 

Motivele și simbolurile se deosebesc de la o zonă etnografică la alta. Vom întâlni două categorii de 

motive ornamentale mari: după forma și tipul de stilizare și după conținutul tematic. 

După formă și tip de stilizare acestea sunt geometrice, negeometrice sau liber desenate, iar după 

conținut, motivele ornamentale sunt abstracte, realiste și simbolice. Motivele ornamentale abstracte se 

întâlnesc aproape în toate zonele noastre etnografice - dintre acestea numim punctele, liniile, figurile 

geometrice. 

Ie lucrata manual cu motive florale  

Dintre motivele ornamentale realiste, multe redau fenomene cerești și reprezentări de corpuri cerești: 

fulgere, reprezentate în zig-zag; calea laptelui, steluțele, soarele. Altele redau regnul vegetal: plante, 

frunze, flori (pot fi reprezentate și cu șase sau opt petale), fructe (cel mai des întâlnim spicul de grâu, 

ghinda, știuletele, afina, strugurele, mărul, părul); spirale, care amintesc de cârceii de viță de vie sau 

de dovleac), zoomorfe (coarnele berbecului și fruntea boului; vrabia, porumbelul, cocorii, găinușa, 

rândunica) și antropomorfe (siluete de femei sau părți ale corpului omenesc: ochiul). 
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Motivele care au ca izvor de inspirație obiectele de muncă: cârligul, grebla, furca, sapa, jugul) și sociale 

(aspecte din viața socială: sfăditele, porumbelul păcii) nu s-au bucurat de o răspândire la fel de mare. 

 

 

Regiuni ale țării și specificul iilor 

Dacă te deplasezi dintr-o zonă în alta a României, poți fi surprins de varietatea de motive tradiționale 

care împodobesc iile. Sunt povești brodate pe ii de fiecare mână de femeie, povești care unesc același 

univers cultural și care apropie oameni diferiți, din zone geografice aflate la mii de kilometri distanță. 

Acest liant se creează pe măsură ce te deplasezi din Maramureș în Transilvania sau din Dobrogea în 

Olt. 

Ia maramureșeană 

 

Ia maramureșeană se deosebeșete de celelalte ii prin croiul său. Este singura cămașă din costumul 

românesc care se croiește pătrată la gât. Aceasta se confecționează din pânză de casă țesută la război, 

în două ițe. Se croiește din patru lățimi, două pentru mâneci și două pentru piepți. Mânecile se termină 

prin fodori, denumiți și „bezeri”, iar piepții sunt drepți și tăiați la gât. 

Există mai multe tipuri de cămăși pătrate la gât, una dintre ele fiind cămașa de „Săpânța”. De asemenea, 

crețurile cămășii de Maramureș sunt spectaculoase, ele nu par a fi lucrate manual. Se lucrează însă 

simplu, fiind realizate pe bază de fire scoase și punctul „înaintea acului”. Pentru mai multă frumusețe, 

se folosesc motive lucrate în punctul identic cu „nemțoanele” din Banat, colorate în galben portocaliu. 

Ia din Ardeal 

Ia se caracterizează prin mărimea și bogăția ornamentală care se distribuie de-a lungul mânecii, de la 

mână până la guler. Cămașa păstrează croiul cămășii vechi: cele patru foi se încrețesc la gât prin gulerul 

potrivit de lat. Se croiește din pânză de in, cânepă sau bumbac gros. Pentru lărgime i se adaugă clini 

(adaos textil) și broschițe (petic de pânză, postav etc., pătrat sau rombic, pus la răscroială pentru a lărgi 

mânecile unei cămăși). 
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Ornamentele sunt distribuite pe mânecă, guler, piept, iar ornamentul principal îl vom regăsi pe mânecă: 

lat, bogat, colorat în roșu sau roșu cu negru, uneori motivele fiind evidențiate și cu culori de tonalități 

calde: mov, verde, galben. Deseori se coase și un ornament în formă de cheie roșie și neagră. Pieptul 

cămășii se ornamentează simplu: motive mici, care se dispun de-a lungul gurii cămășii. 

Ia din Oltenia 

Cămașa femeilor din Oltenia se caracterizează prin foile drepte încrețite în jurul gâtului, cusute cu 

mătase vișinie sau bleumarin, unde drugul tivește gura cămășii, marginea mânecii și a poalei. 

Ia se croiește din pânză de in sau bumbac și se ornamentează cu motive geometrice sau florale, se 

coase cu puncte ca tighelul, crucea, la un fir, lănțișorul. 

Croiul este vechi, din patru lățimi de pânză la care se adaugă clinii, broschițele, gulerul. Cusătura are 

o cromatică distinsă: albastru de smalț sau roșu vișiniu. Motivele sunt discrete, cusute cu punctul 

tighelului și umplute cu fir auriu sau argintiu. Altița e compusă din fâșii cu motive mărunte, subliniate 

de galoane cu intercalații de fir metalic. 

 

Sub altiță se găsește încrețul lucrat în forme romboidale, în culorile alb, galben-crem și verde-măsliniu. 

De cele mai multe ori sub încreț apare ornamentația „în blană”, repetarea unor serii de motive. Motive 

„în coarnele berbecului”, „cârlige”, „căsuțe” pornesc de jos, de la mână până la încreț. Punctul iei este 

tighelul, lănțișorul, cruci la un fir. 
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Ia din Bucovina 

În Bucovina putem vorbi de tipul de ie cu altiță, încreț și râuri. Ea păstrează unitatea iei din întreaga 

țară, dar prezintă anumite particularități: nu apare gulerul, acesta fiind înlocuit cu „brezărău”.  Acesta 

se realizează prin încrețirea cămășii cu un șnur sau ață răsucită din in, arnici sau cânepă, după ce a fost 

întărită marginea cămășii printr-o cusătură numită drug. 

Cămașa se confecționează din patru lățimi de pânză pentru mâneci, piepți, clini (foroclină) și broschițe 

(pavă). Cămașa are mâneca largă, se termină pe același drug, lucrat la fel de des ca și la brezărău. Ia 

în Bucovina se confecționează din pânză de cânepă, in sau bumbac gros. Se lucrează cu altiță lată, 

cusută în fâșii, despărțite între ele prin brâie orizontale și decorate cu fir metalic în punct de lănțișor 

sau cu mărgele albe sau galbene de piatră. 

 

Sunt folosite motive geometrice (romburi, pătrate, triunghiuri) și motive care se regăsesc pe porți sau 

case, dând impresia unor cusături ornamentate din belșug, cu origini străvechi în tradiția românească. 

Încrețul este la fel de bogat, lucrat în alb sau galben-portocaliu pentru fond și cu punctul la un fir, cruci 

ori tighele. 

Cromatica iei bucovinene este bogată. Pe lângă culoarea de fond negru, cafeniu închis, se regăsesc 

culorile verde, galben-portocaliu, albastru etc. Pe piept aceste modele sunt lucrate la dimensiuni mai 

mici, respectând stilul și culorile specifice zonei. Punctul care se folosește în ornamentarea iei este 

crucea, la un fir, tighelul, lănțișorul, drugul. 

Ia în Moldova 

Costumul popular din zona Moldovei păstrează în structura sa elemente străvechi, tradiționale. În zona 

Vrancea, costumul femeilor se distinge prin sobrietate. Ia capătă frumusețe prin bogăția firului metalic 

alb sau galben, a betelei și a fluturilor presărați ici-colo. 

Croită din patru lățimi de pânză țesută în două ițe, cămașa folosește croiul fără irosirea vreunei bucăți 

de pânză. Sub braț se introduc clinul și bucata pătrată de pânză, pavă. La gât, cămașa se strânge printr-

un creț simplu și gulerul cusut în motive specifice. Jos, la mânecă, se termină prin manșeta răsfrântă, 

numită „brără”, cu aspect de volan. 

Ie tradițională albă cu dantelă 
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Se folosesc motive geometrice și florale stilizate. Distribuite în rânduri și altiță, sub care se află 

încrețul, motivele păstrează echilibrul între câmpul floral și albul pânzei. Se ornamentează jos, la mână, 

cu trei rânduri pe mânecă, dar și cu un singur rând (la ia fără altiță) de o parte și de alta, iar în locul 

celorlalte rânduri apar cheițe lucrate în fir auriu și subliniate de mici șabace. Încrețul se lucrează în 

culorile alb sau galben, cu punctul „crucea” sau „înaintea acului”. 

Deasupra încrețului stă altița mărginită de fâșii lucrate în lănțișor cu fir alb sau galben. Altița, destul 

de lată, numără până la patru-cinci rânduri de motive, așezate orizontal și despărțite între ele prin 

aceleași fâșii înguste de fir metalic. Pe piept sunt distribuite două-patru rânduri de motive, care se pun 

lângă gura cămășii. Spatele se ornează simplu de o parte și de alta a umerilor. 

Ia din Transilvania 

Portul popular din Transilvania respectă unitatea portului din întreaga țară. Ia se croiește din trei-patru 

metri de pânză de in sau bumbac mai gros, gulerul încrețește cele patru foi, iar la mâneci, jos, se termină 

cu obișnuitul fodor de Transilvania. 

Ornamental, putem vorbi de tipul cămășilor „pui peste cot”. Ia se ornamentează pe guler, care se coase 

cu „punctul pe dos” sau „pășituri” (cruci), pe mâneci și fodor. Mâneca se termină cu o danteluță numită 

„cipcuță”. Motivul mânecilor se distribuie orizontal, peste cot, iar fodorii se ornamentează cu același 

motiv de peste cot. 

Ie tradițională cu guler decorat  

Încrețul fodorului se decorează cu punctul de ciupag, peste muchiile încrețului. Sub guler, cămașa 

prezintă un mic ciupag lat de unu-doi centimetri. Dintre motivele folosite vom întâlni mai des motivele 

florale, sub formă stilizată. Ele se îmbină cu figuri triunghiulare, romboidale, cu tighele oblice, motive 

de gurița păpușii. Cromatica este deseori monocromă: roșu pentru tinere și negru pentru bătrâne. 

Caracteristica acestei ii o reprezintă mărgelele: roșii, galbene, albastre, roz, verzi. 

Cine purta ia populară? 

Pe vremuri, ia făcea parte din costumul de nuntă, dintre acestea iile cu spic, întâlnite în Moldova, 

remarcându-se prin frumusețe. Broderia se realiza cu puține nuanțe cromatice, iar alteori iile se brodau 

cu o singură culoare, în special cu negru. Femeile căsătorite sau în vârstă purtau ii sobre, iar croiala și 

materialul din care erau confecționate erau mai simple, pe când fetele tinere purtau ii într-o cromatică 

veselă, luminoasă. 

În funcție de momentul purtării, ele aveau diferite semnificații pentru comunitatea din care 

făcea parte persoana: ornamentele negre anunțau moartea cuiva drag, iar broderiile cu culori aprinse 

simbolizau fecioria sau erau specifice anumitor ceremonii: nunți, jocuri, botezuri, sărbători religioase 

specifice anului calendaristic. 

Cămășile bărbaților, care fac parte din portul popular românesc, diferă și ele. De obicei sunt 

lungi, croite cu sau fără platcă, iar în unele zone cămașa se compune din două piese (ciupag și fustă). 

Motivele ornamentale folosite sunt cele geometrice și mai rar florale. 
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Personalități influente care au purtat ia românească 

Numeroase personalități ale României au integrat în garderoba lor ia: regina Maria, principesele Ileana 

și Elena, cântăreața Maria Tănase. Regina Maria, care a fost și artistă, soldat, diplomat, a fost atrasă 

de arta populară românească, de multe ori adaptându-și garderoba în funcție de aceasta. Regina Maria 

s-a lăsat fotografiată deseori în ia populară, boemia acelor vremuri fiind influențată de exemplul 

vestimentar al reginei. 

 

Regina Maria purtând ia populară. Sursa foto: historia.ro 

Una dintre operele de artă care înfățișează o țărancă româncă în port popular este celebra România 

revoluționară, tablou pictat de Constantin Daniel Rosenthal și simbol al revoluţiei de la 1848. Muza 

sa este soţia revoluţionarului C.A. Rosetti, rămasă în istorie drept Maria Rosetti, prima ziaristă din 

România.  

Cum recunoști o ie tradițională de una inautentică? 

„Pentru istoria costumului popular românesc în general, costumul transilvan prezintă o deosebită 

importanță, pentru că aici, pe teritoriul Transilvaniei și Banatului, au trăit și și-au avut centrul politic 

dacii, care sunt reprezentați în portul lor pe columna lui Traian. În croiala atât de simplă a pieselor de 

costum din țara Hațegului și din ținutul Pădurenilor, ca și în felul acoperirii capului sau încălțării 

picioarelor, vor fi rămas urme din portul celor care aici, la Grădiștea Muncelului, și-au avut capitala 

sau din cel al cuceritorilor romani care și-au stabilit centrul la Sarmisegetuza.” (Paul 

Petrescu, Costumul popular românesc din Transilvania și Banat) 

Uneori vom întâlni „ii” pe drumurile de munte, în boutique-uri, mall-uri, supermarketuri, unele aduse 

din China etc. Sunt prezentate în forme frumoase, cu un conținut golit de orice este tradițional 

https://historia.adhst.ro/img/articles/2017/03/22/cliima20130619_0200_1.jpg
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românesc, fără nici o origine, motivele prezente pe acestea neavând nici o legătură cu simbolistica 

populară. 

 

Termenii de „ie stilizată” sau „reinterpretată” nu sunt folosiți în cele mai corecte contexte, de 

multe ori ei atenționând asupra faptului că persoanele care au creat iile nu au cunoștințele necesare 

confecționării unei ii autentice. 

Putem face diferența între iile autentice și cele oarecare prin elementele tradiționale, materialele 

folosite, croială și coloristică. O ie inautentică poate fi confecționată la mașina de cusut, realizată din 

materiale sintetice, sau chiar poate fi brodată cu motive ale altor culturi (de exemplu, cu dragoni). 

Ia românească autentică este mereu brodată manual, confecționată din materialele de bază: 

pânză de cânepă, borangic, in, arnici, lâniță și decorată cu motive tradiționale românești. De asemenea, 

o ie autentică va fi tivită și încrețită manual, iar pe dosul iei ar trebui să vedem nodurile firelor de la 

broderii. 

O ie poate fi o lecție de istorie, dar pentru a o învăța avem nevoie de exercițiu și de timp. Fiecare dintre 

noi poate ajunge să facă diferența între ce este autentic și ce este fals, între ce este tradițional și ce este 

importat. 

Dacă vom vedea vreodată o ie veche de peste un secol, ne-am putea socoti norocoși. 

Achiziționarea unei piese rare vine întotdeauna cu bucuria că o parte din tradițiile străvechi au și merită 

o viață atemporală. Prețurile sunt variate, între 1.000 - 3.000 de lei, sau chiar mai ridicate. 

Cum a inspirat ia o lume întreagă 

Odată cu activitățile comunității online La Blouse Roumaine, de popularizare a iei, tot mai multă lume 

de pe întreg globul a devenit atrasă de aceasta. 

Actrița Rita Wilson, cunoscută din filmele M.A.S.H. sau Sleepless in Seattle, a purtat o ie într-un show 

american celebru. Cântăreața Adele a pozat pentru revista Vogue într-o ie, iar designeri ca Jean Paul 

Gaultier, Tom Ford, Altuzarra sau Nicole Miller au creat colecții inspirate de ia românescă. În anii ̀ 80, 

celebrul designer Yves Saint-Laurent a fost inspirat de ia tradițională românească, iar prezența acesteia 

pe marile podiumuri ale lumii i-a sporit faima. 

Și vedetele hollywoodiene poartă bluze inspirate de ia românească sau chiar ii românești. 

Printre acestea se numără Emma Stone, Jennifer Gardner, Kate Moss, Kourtney Kardashian, Halle 

Berry, Katie Holmes și Anne Hathaway. 

Când sărbătorim ziua iei? 

De Sânziene, pe 24 iunie, se sărbătorește ziua iei românești. O inițiativă a comunității virtuale La 

Blouse Roumaine de acum câțiva ani, această zi a devenit Ziua universală a iei. 

Nu este o sărbătoare națională oficială, dar Ziua universală a iei se sărbătorește în Republica Moldova 

(fiind notificată oficial de Ministerul Culturii) sau în Statele Unite (Washington DC). Ia este celebrată 

anual pe 6 continente și în peste 50 de ţări. 
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În anul 2017, ziua universală a iei s-a sărbătorit și în Milano, unde a avut loc evenimentul La Giornata 

Universale dell`IA, un fel de șezătoare de pe vremuri transpusă în timpuri prezente, unde s-au celebrat 

jocul, cântul, poezia, arta și portul popular românesc. 

De ce să porți o ie tradițională ? 

Pentru unii poate fi anacronic să poarte o ie tradițională, altora li se poate părea un gest naționalist, 

altora pur și simplu nu le stă bine cu ii. Iar alții caută ii monocrome, colorate sau vintage, ii din lada 

bunicii sau străbunicii, ii de pe siteurile meșteșugarilor populari români sau vândute de magazine 

online. Fie că este la modă sau nu să porți o ie, preferința fiecăruia este importantă, iar motivele la fel. 

În zilele noastre ia nu se mai poartă zilnic în niciun sat, ci doar în anumite situații, festivități, ceremonii, 

momente din an, iar iile create de designeri sunt o opțiune a fiecăruia dintre noi. 

Cei care le poartă găsesc poate povești în aceste piese de îmbrăcăminte, pe lângă încărcătura istorică 

și culturală. Pe vremuri, fetele moşteneau de la mamele și bunicile lor nu doar arta de a croi o ie, ci 

învățau și rugăciunile care se spuneau înaintea începerii torsului lânii, a ţesutului sau a împletitului 

firelor. 

Povestea vieții rurale de odinioară și obiceiurile de la sat pulsează în portul popular, iar din când în 

când reîntoarcerea în timp, până la daci sau cultura Cucuteni ne mai scoate din ritmul zilelor noastre. 

 
Meșteșuguri care erau odinioară vitale, pe care fetele și femeile le cunoșteau încă de mici, se pierd 

treptat. Tehnici, materiale, cusături, croieli – le găsim descrise în cărțile din anticariate, librării, muzee, 

iar termenii folosiți ne pun în încurcătură. Cu toate acestea, la sat încă se creează piesele vestimentare 

care fac parte din portul popular românesc, iar iile îi inspiră pe artiști cosmopoliți dintre cei mai diverși. 

Noile tehnici, coloranți și automatizări au creat posibilitatea ca piesele lucrate la sat manual să fie 

create folosindu-se alte tehnici și un timp mult mai scurt. Dar acele puncte de cusătură sau croiala 

unică nu vor fi niciodată redate într-un mod autentic decât de mâna femeilor care au transmis din 

generație în generație o tradiție. 

  Ia reprezintă în sens extins și spațiul în care ne-am născut, comunitatea căreia îi aparținem sau cu care 

împărtășim afinități. Iar cu fiecare ie achiziționată dintr-o gospodărie țărănească sau dintr-o familie de 

meșteri populari vom păstra și vom ajuta să se formeze încă o generație care să ducă mai departe 

această artă românească. 

 

Intocmit de Profesor Itinerant Diță Iris Ionelia  
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Fişă de documentare 

Texte dramatice 

Prof.înv.primar Dumitru Violeta Marinela 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”Piteşti 

 

 

Definiţie 

Textele dramatice sunt operele scrise cu scopul de a fi ulterior interpretate pe scena unui teatru. 

Astfel, operele dramatice impun o delimitare clară în timp și spațiu a acțiunii reprezentate. Acțiunea 

operelor dramatice se concentrează asupra unui conflict, fiind, de regulă, bazată pe împrejurări, pasiuni 

și caractere. 

TRĂSĂTURI:  

• Operele ce aparțin genului dramatic respectă o structură specifică. Așadar, ele conțin: replici, 

scene și acte (care mai sunt numite și „tablouri”).  

• Actele reprezintă diviziuni care structurează subiectul, reprezentând o etapă a desfășurării 

acțiunii.  

• Scenele sunt subdiviziuni care marchează intrările și ieșirile din scenă ale personajelor.  

• Replicile constituie modalitatea de comunicare dintre personaje și au o pronunțată valoare 

expresivă; 

• Replicile sunt precedate de numele personajului care le rostește; 

• Replicile corespund intervenției unui personaj care fie începe o discuție, fie îi răspunde 

interlocutorului său, fie se află într-un dialog cu mai multe personaje 

Speciile genului dramatic sunt următoarele: 

• Tragedia 

• Comedia 

• Drama 

Tragedia este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, care conține personaje 

puternice, angajate în lupta cu destinul, cu ordinea existentă a societății ori cu propriile lor 

sentimente. De regulă, acest conflict se sfârșește odată cu moartea eroului. Nu se știe cu exactitate 

care sunt originile tragediei, dar în mod sigur, ea s-a dezvoltat în Grecia antică.  

Trăsături: 

• formă de dramă caracterizată de seriozitate și demnitate; 

• de regulă, implică un conflict între un personaj și o putere superioară, precum legea, 

divinitatea, destinul sau societatea; 

• conflict puternic și deznodământ grav; 

• personaje excepționale, aflate în luptă cu forțe adverse puternice, în virtutea unei cauze 

nobile. 
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Exemple: „Hamlet”, „Macbeth”, „Regele Lear”, „Romeo și Julieta” de William Shakespeare 

Comedia este o specie a genului dramatic, concepută în versuri sau proză, care satirizează 

aspecte ale societății, slăbiciuni umane sau prezintă situații hazlii. Aceasta are acțiune veselă și 

deznodământ fericit. Comicul este principalul element ce deosebește comedia de alte specii literare ce 

aparțin genului dramatic. Acesta reprezintă o categorie estetică fundamentală, care desemnează una 

dintre atitudinile esențiale în fața vieții. Comicul poate fi: de situație, de limbaj, de nume, de moravuri 

și de caracter. 

Trăsături: 

• modalitate comică în prezentarea personajelor, întâmplărilor și a moravurilor, adesea 

satirizate; 

• prezența unui conflict central relevant; 

• deznodământ vesel. 

Tipuri de comedii: 

• de situații 

• de moravuri 

• de caracter 

• de intrigă 

• de salon 

• vodevil 

• eroică 

Exemple:  

• Ion Luca Caragiale — „O scrisoare pierdută”, „O noapte furtunoasă”, „D-ale carnavalului”, „Conu` 

Leonida față cu reacțiunea” 

• Vasile Alecsandri - „Chirița în provinție” 

• Tudor Mușatescu - „Titanic vals” 

• Mihail Sebastian - „Steaua fără nume” 

Tragicomedia este o specie a genului dramatic în care conflictul este preponderent tragic, însă se 

îmbină cu elemente comice rezultând un deznodământ fericit.  

 

 

 

 

https://liceunet.ro/hamlet
https://liceunet.ro/macbeth/rezumat
https://liceunet.ro/william-shakespeare/romeo-si-julieta
https://liceunet.ro/ion-luca-caragiale/o-scrisoare-pierduta
https://liceunet.ro/ion-luca-caragiale/o-noapte-furtunoasa
https://liceunet.ro/ion-luca-caragiale/d-ale-carnavalului
https://liceunet.ro/ion-luca-caragiale/conu-leonida-fata-cu-reactiunea
https://liceunet.ro/ion-luca-caragiale/conu-leonida-fata-cu-reactiunea
https://liceunet.ro/vasile-alecsandri/chirita-in-provintie
https://liceunet.ro/tudor-musatescu/titanic-vals
https://liceunet.ro/mihail-sebastian/steaua-fara-nume
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UTILIZAREA PLATFORMELOR ELEARNING 

 

Prof. Rămureanu Claudia  

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Drăgășani 
  

Platforma de e-learning este un soft complex care permite administrarea unui domeniu 

(subdomeniu), gestionarea utilizatorilor pe domeniul respectiv, crearea şi un management accesibil al 

cursurilor împreună cu activităţile şi resursele asociate acestora, evaluarea online/offline sau 

autoevaluarea, comunicarea sincronă sau asincronă şi multe altele.  

La nivel mondial există un clasament al primelor 100 de platforme pentru învăţare online, 

clasament care se alcătuieşte pe baza statisticilor interne furnizate de aceste platforme. În acest 

clasament pe locul 11 se află Moodle, care se menţine în mod constant în ultimii 7 ani între primele 

15 platforme de e-learning din lume. Site-ul oficial Moodle are acum un număr de peste 1,3 milioane 

de utilizatori înregistraţi, din peste 200 de ţări, disponibil în peste 70 de limbi, ceea ce dovedeşte că 

Moodle a reuşit să creeze una dintre cele mai puternice comunităţi la nivel mondial, iar statisticile de 

pe acest site3 ne arată că există în acest moment un număr de aproape 70.000 de site-uri Moodle şi un 

număr de peste 7 milioane de cursuri create în acest format.  

Platforma de tip Moodle este o platformă cu licenţă gratuită de tip Open Source (sursă deschisă, 

adică permite oricui să contribuie la elaborare sau îmbunătăţire), cu un sistem de management al 

cursurilor (Curs Management System – CMS), cunoscută şi ca un sistem de managementul învăţării 

(Learning Management System – LMS) sau ca un mediu virtual de învățare (Virtual 

LearningEnvironment – VLE). Numele MOODLE provine de la Modular Object-

OrientedDynamicLearningEnvironment, adică mediu de învăţare modular, orientat pe obiect şi 

dinamic.  

O platformă Moodle oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare şi 

în acest context al învăţării vor fi evidenţiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de 

vedere al profesorului, dar şi din cel al elevului, cu precizarea că nu se va detalia modul de administrare 

al unei platforme Moodle, deoarece cele ce urmează se focalizează pe aspectele privitoare la platforma 

Moodle din perspectiva utilizatorilor, profesori şi/sau elevi.  

Principiul de bază în Moodle este constructivismul social, ceea ce presupune o învăţare prin 

colaborare, bazată pe proiecte şi sarcini individuale şi de grup. Astfel, învăţarea devine eficientă când 

profesorul construieşte un material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest material 

de învăţare şi să experimenteze, pentru a înţelege. În acest context, elevul este parte a unei comunităţi 

de învăţare, în care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a explica celorlalţi şi de face 

împreună.  

Platforma Moodle oferă profesorilor o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-

evaluare şi însăşi modalitatea de definire a cursurilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, 

studenţi sau alte categorii care trec printr-un proces de formare, fie iniţială, fie continuă. Este important 

de spus că educabilii pot parcurge un astfel de curs când, unde şi cum doresc, deoarece prin forma şi 

structura sa, un curs realizat şi implementat pe o platformă Moodle este adaptat necesităţilor lor, 

accesibil oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin instrumente de 

comunicare moderne precum forum, chat, blog sau wiki.  
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Moodle permite construirea unor site-uri care au un conţinut interactiv, atractiv şi cu o structură 

flexibilă. Astfel, pe un site de tip Moodle, adică pe o platformă de e-learningMoodle, organizarea 

informaţiilor este ierarhică: la bază se află cursurile care compun subcategorile şi care la rândul lor 

alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri fiind foarte uşor. Vă puteţi imagina o bibliotecă, ale 

cărei rafturi sunt categoriile, fiecare raft conţinând mai multe subcategorii, care pot fi disciplinele 

şcolare – matematică, română, istorie etc., fiecare subcategorie/disciplină având în cuprins cursuri 

specifice: matematică pentru clasa a IX-a, pentru clasa a X-a etc.  

Cursurile au două părţi fundamentale: cele laterale care sunt formate din diverse blocuri cu 

diferite destinaţii, foarte utile în parcurgerea cursului şi partea centrală, de o mai mare dimensiune în 

care sunt cuprinse activităţile şi resursele cursului. Cursurilor realizate pe o platformă Moodle li se 

poate realiza o copie de siguranţă, care permite inserarea/restaurarea cursului pe o altă platformă, sau 

în cadrul unei alte categorii/subcategorii pe platforma pe care este realizat iniţial. De exemplu, un curs 

de matematică al unui profesor poate fi utilizat de un alt profesor de matematică, fie în cadrul categoriei 

în care se găseşte cursul iniţial, fie în cadrul altei categorii, sau chiar pe o altă platformă Moodle.  

Este evident faptul că la definirea şi construirea site-ului se au în vedere necesităţile grupului 

de formabili căruia se adresează, elaborarea acestui site bazându-se pe particularităţile şi nevoile 

grupului, dar şi a indivizilor care alcătuiesc acest grup. Importantă de menţionat este caracteristica 

Moodle cu privire la numărul de utilizatori: Moodle poate fi utilizat atât de o grădiniţă, cât şi de o mare 

universitate, cu alte cuvinte, numărul de utilizatori este adaptabil nevoilor instituționale, de la un număr 

mic de utilizatori, la un număr foarte mare. Rolurile pe care le pot avea utilizatorii sunt diverse şi au 

în vedere diferitele modalităţi de abordare ale conţinutului şi drepturile pe care aceştia le au, de la 

drepturi depline pe platformă, până la drepturi care permit doar vizualizarea unor conţinuturi: 

administrator, manager, creator de curs, profesor, profesor fără drept de editare, cursant/student/elev, 

vizitator. Toţi aceştia se conectează ca utilizatori autentificaţi, ceea ce evidenţiază încă un aspect 

important: accesul unui utilizator este asigurat controlat şi securizat cu un nume de utilizator şi parolă.  

Foarte importante la un site Moodle sunt modalităţile de comunicare între utilizatori. Astfel, sunt puse 

la dispoziţia utilizatorilor instrumente precum forumul (de uz general, de ştiri sau de tip întrebare-

răspuns) şi wiki – care permite elaborarea şi accesarea unui conţinut comun, acestea ca instrumente de 

comunicare asincronă/offline, dar şi chatul ca instrument de comunicare sincronă/online. Evident că 

acestea permit o bună comunicare şi colaborare între profesor şi elevii săi, dar şi între elevi. Există şi 

posibilitatea de a se schimba mesaje prin intermediul mesageriei interne, dar şi prin email şi de a anunţa 

utilizatorii cu privire la evenimentele viitoare.  

Elaborarea unui curs de către profesor ţine seama de particularităţile grupului căruia se 

adresează şi deşi profesorul este constrâns de un curriculum, el poate să abordeze întregul conţinut al 

acestui curriculum adaptat nevoilor grupului supus instruirii. Reuşita însuşirii cunoştinţelor dintr-un 

curriculum este asigurată de modalitatea de abordare, adaptată nivelului, nevoilor şi particularităţilor 

membrilor unui grup, care poate să fie un grup de elevi, o clasă sau de ce nu, mai multe clase care 

vizează un conţinut comun. Cursul se elaborează structurat pe teme, unităţi de învăţare sau lecţii astfel 

încât să respecte curriculumul, însă modalitatea prietenoasă de abordare oferă o atractivitate deosebită 

şi ajută elevul să treacă de barierele unui conţinut anost şi neprietenos. Accentul în cursurile elaborate 

în Moodle nu este pus pe furnizare de informaţii, ci pe activităţile care presupun schimb de idei şi 

construire de cunoştinţe noi bazate pe cunoştinţe anterioare.  
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Clasa virtuală sau webinarul este un alt instrument util, în care profesorul poate comunica audio 

şi video cu elevii, în care sesiunile de lucru sunt online, putându-se desfăşura şi în afara clasei, 

învăţarea fiind sincronă şi dirijată de profesor. De menţionat că există şi modulul de autoinstruire, care 

permite elevului să parcurgă cursul asincron, în funcţie de nevoia şi timpul avut la dispoziţie.  

Activităţile şi resursele puse la dispoziţia elevilor într-un curs sunt variate şi atractive. Astfel, 

în lista activităţilor trebuie amintite: baza de date, utilă în gestionarea informaţiilor personale ale 

elevilor dintr-un grup sau clasă, chestionarele cu diferite întrebări care se pot adresa nu doar elevilor, 

ci şi părinţilor de exemplu, dar şi chestionare aplicate în timp real, glosarul creat în curs ca un 

instrument util şi care se elaborează prin colaborare, jocuri desfăşurate pe baza informaţiilor conţinute 

de un glosar, lecţii cu paşi impuşi de condiţii care să permită continuarea sau revenirea la un conţinut 

care trebuie revăzut, feed-back cu privire la activităţi desfăşurate, teme care se pot da elevilor şi care 

pot fi cu rezolvare online, offline sau cu încărcarea unor fişiere şi pentru care se poate utiliza un sistem 

de antiplagiat şi multe altele. Cele enumerate sunt doar o mică parte din activităţile care se pot realiza 

în Moodle. 
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UTILIZAREA  INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN LECȚIILE DE FIZICĂ 

Prof. Emilia Dana Seleţchi, PhD  

Colegiul Tehnic ,,Carol I’’, Bucureşti 

 

MeisterTask este cel mai intuitiv instrument de colaborare și organizare de sarcini în cadrul unui 

proiect. El asigură monitorizarea activităților pe toată durata proiectului, asigurând transparența și 

oferind următoarele beneficii: 

- Planificare 

- Centralizarea informațiilor (datele sunt accesibile oricărui partener în același loc) 

- Ordonarea sarcinilor 

- Estimari precise 

- Acces de oriunde și oricând 

 

 
 

Google Slides este o aplicație de tip Power Point care permite tuturor membrilor echipei să 

vizualizeze și să editeze simultan, aceeași prezentare. Prezentările Google pot include fișiere text, 

fotografii, audio sau video. Modificările se salvează automat pe măsură ce este editată prezentarea 

Google iar aceasta poate fi publicată pe o pagină web printr-un link.  

 

 
Harta conceptuală este un instrument de învățare care ajută la organizarea și structurarea 

informației. Ea este o reprezentare grafică a componentelor unui proces sau concept, precum și a 



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
   
 

2002 
 

relațiilor dintre ele. Informațiile dintr-o lecție sau unitate de învățare se organizează în jurul unor 

termeni cheie. Hărțile conceptuale contribuie la dezvoltarea gîndirii logice și a abilităților de învățare. 

 
 

Socrative este un instrument de evaluare pentru a obține date instantanee de la elevi. Se pot 

crea diferite teste, variante multiple, adevărat / fals, sau teste cu răspuns scurt, rezultatele fiind afișate 

în timp real, apoi descărcate și se pot face rapoarte în funcție de clasa, întrebare sau student. Socrative 

poate fi folosit ca o alternativă a testelor clasice în cadrul lecțiilor de recapitulare sau celor de predare- 

învățare-evaluare, pentru obținerea unui feedback imediat. 

Avantaje utilizării instrumentului de evaluare Socrative: 

◙ Crearea cu ușurință a unui test. Rezolvarea testului se poate face utilizând diferite dispozitive. 

◙ Rezolvarea testului se poate face oriunde în ora propusă de profesor. 

◙ Testul poate fi utilizat de câte ori dorim. 

◙ Rapoartele generate permit profesorului să realizeze un plan de remediere în vederea creșterii 

randamentului școlar. 

◙ Rezolvarea testului se păstrează pe serverul unde este aplicația Socrative. 
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1. Identificați imaginea corespunzatoare pendulului elastic 

 
Răspuns: a) 

2. Mişcarea unui arc elicoidal este dată de ecuaţia:  3tcos3tsin3y +=  

a) Să se arate că mişcarea este oscilatorie armonică. 
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     Legea de mişcare a oscilatorului liniar armonic este: 
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  b) Să se determine elongaţia, viteza şi acceleraţia unui punct la momentul s
18

π
t =   

( ) m3
2

3
2

3

π
sin2

6

π

18

π
3sin2tωsinAy

0
===








+=+=   

( )
s

m
3

2

1
6

3

π
cos23tωcosAωv

0
===+=   

  ( )
2

2

0

2

s

m
39yωωtsinAωa −=−=+−=   



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
   
 

2004 
 

  c) Să se afle energia cinetică, energia potenţială şi energia totală a sistemului la momentul s
18

π
t =  

dacă se cunoaşte masa corpului m = 0,5 kg. 
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               Poveste cu onomatopee 

Profesor Logoped Strujac Corina 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, Alexandria 
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Cuvintele şi formele lor corecte 

prof. Dincă Constantina-Irina  

Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Popovici", Şerbăneşti, Olt 

 

 Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a, 

în conformitate cu Planul-cadru de învățământ, aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, are 

alocate doar 4 ore pe săptămână şi urmăreşte formarea a cinci competenţe generale:  

 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi 

producerea textului oral  

 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

 3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

 ,,Competenţa 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul de comunicare 

fundamentează competenţa de comunicare. Formarea şi dezvoltarea acestei competenţe generale se 

realizează printr-un demers care subordonează conceptele lingvistice performării unor acte de limbaj, 

unor situaţii comunicative de complexitate diferită, gradată în raport cu vârsta elevilor. Se urmăreşte 

astfel limba în funcţiune, şi nu limba abstractă, reevaluându-se rolul limbii în formarea şi în buna 

funcționare a gândirii logice. Dezvoltarea competențelor aferente se reflectă în structuri sintactice în 

uz, privilegiindu-se sensul, şi nu forma, pornind de la conceptul de structură, tipar propoziţional/frastic, 

pentru ca, în final, să se ajungă la construcții sintactice/text. Cunoştințele lingvistice îi vor folosi 

elevului să-şi dezvolte deprinderile de exprimare şi de receptare corectă şi eficientă a unor texte de 

tipuri şi de dimensiuni diferite, să exerseze cu succes toate funcțiile limbajului, în viața personală, 

școlară, socială, în contexte formale/informale variate." 

 În strânsă legătură cu competenţa generală 4 se află componenta lingvistică a disciplinei limba 

şi literatura română, explicată de autorii programei ca fiind ,,fundamentul dezvoltării competenţei de 

comunicare, favorizând înţelegerea relației dintre uz și normă și conștientizarea importanței codului 

lingvistic în procesul de comunicare. În gimnaziu, învăţarea corectă şi dirijată a normei limbii române 

literare exercită un rol reglator asupra corectitudinii exprimării, raportând la norma limbii române 

standard achizițiile lingvistice ale elevilor din perioada anterioară de școlaritate. Limba este 

instrumentul principal de organizare a gândirii logice, având astfel implicații majore în asigurarea 

accesului elevului la cunoaștere și, implicit, a succesului școlar la toate disciplinele de studiu. 

Comunicarea lingvistică în limba maternă este esenţială în definirea mediului familial şi afectiv, dând 

sens existenţei socioculturale a fiecărui individ și susținând conștiința identitară." 



 
 
REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”  
   
 

2008 
 

 Competenţa generală 4, Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul 

comunicării orale și scrise, are propriile Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, în 

funcţie de clasă. Astfel, pentru clasa a V-a se au în vedere competenţele specifice: 

 4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative 

 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de 

exprimare corectă a intenţiilor comunicative 

 4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând 

achiziţiile fonetice de bază 

 4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi 

sintactico-morfologice în interacţiunea verbală 

 4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii 

 Dobândirea acestor competenţe se poate realiza printr-o multitudine de activităţi:  

− exerciţii ludice, tip „telefonul fără fir‟, pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea mesajelor;  

− exerciții de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date. 

− povestirea unei întâmplări reale/imaginare; 

− precizarea sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date;  

− identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context;  

− exerciții de identificare a cuvintelor dintr-un câmp lexical;  

− exerciţii de utilizare corectă a normelor gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes, 

în contexte familiare și nonfamiliare;  

− descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și semantice diferite;  

− traduceri literale ale unor unități frazeologice, în scop umoristic. 

- exerciții de relaționare a sunetului cu litera și de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea 

sunetelor specifice limbii române;  

− exerciții de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte;  

− recitarea unor poezii cu/fără fundal sonor;  

− compararea sistemului vocalic al limbii române cu o limbă modernă studiată de elevi în școală. 

− exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de ortografie, în funcție de intenția de comunicare 

și de mesajul transmis;  

− exerciţii de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă;  

− jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice. 

- exerciții de modificare/transformare a unor enunțuri în funcție de deprinderile dobândite;  
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− exerciții de compararea mesajelor postate pe forumuri, cu norma limbii române standard. 

 Profesorul poate folosi aceste activităţi drept pretext pentru însuşirea formelor corecte ale 

diferitelor părţi de vorbire, atât de mutilate de limba vorbită şi neîngrijită prezentă în toate aspectele 

realităţii. De foarte multe ori elevii noştri aleg, în exerciţii, forme pe care le consideră corecte pentru 

simplul fapt că ,,aşa le-au auzit", fără a le verifica în DOOM2. De aceea, este important să-i 

familiarizăm din timp cu variantele corecte ale cuvintelor, nu cu cele uzuale, pentru a le dezvolta 

gândirea logică: 

analogă/ analoagă ambreiaj a antedata anglo-saxon 

acont/ aconto agheasmă a completa chewing-gum 

clovn/ claun adaos a deconspira fast-food 

calcifica/ calcifia asamblare a ingurgita jazz-rock 

topogan/ tobogan anticameră a se încarna/ a se 

incarna 

living-room 

corijent/ corigent autovehicul a întreprinde luare-aminte 

cearşaf/ cearceaf afluent a binecuvânta bun-plac 

derby/ derbi acuarelă a binedispune bine-crescut 

dicţie/ dicţiune alviţă a binemerita bun-rămas 

deseară/ diseară halva a binevoi bun-simţ 

dumirire/ dumerire abţibild a propovădui primă-doamnă 

extravertit/ extrovertit areopag a subzista drept-credincios 

filosofie/ filozofie bunăstare a zmângăli proces-verbal 

fierăstrău/ ferăstrău binefacere aşază cuvânt-cheie 

halo/ halou binoclu afişează cuvânt-înainte 

hilaritate/ ilaritate bancnotă aranjează cuvânt-titlu 

încorporaţie/ incorporaţie basma agreează cuvânt-vedetă 

luminescenţă/ luminiscenţă bistrou va apărea bună-creştere 

mata/ matale bazilică să aibă bună-cuviinţă 

mănăstire/ mânăstire bestseller absolv (liceul) rea-credinţă 

mărgea/ mărgică cocktail ne angajăm rea-voinţă 

omoloagă/ omologă capot să afli bine-credincios 

pampas/ pampa concluziv a bate bun-platnic 

pătlăgea/ pătlăgică caramelă bate-ţi-l rămas-bun 

pântec/ pântece cheeseburger bântuie rău-platnic 
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a pârpăli/ a perpeli chebap bâiguie locotenent-major 

penalty/ penalti cowboy bâjbâie liber-profesionist 

pezevenchi/ pezevenghi adecvat bâlbâie mai-mult-ca-perfect 

pieptăn/ pieptene container bombăne mass-media 

pocher/ poker casierie blestemă play-backul 

polonă/ poloneză contor creează post-restant 

a se pricopsi/ a se procopsi crenvurst creăm prim-plan 

proră/ provă cromozom creând propriu-zis 

puma/ pumă contingent eu continui prim-viceprim-ministru 

purcea/ purcică chermeză chiuie printr-însul 

pururi/ pururea demagogă va cădea sus-numit 

rămurea/ rămurică dividend eu copiez prost-crescut 

reincarnare/ reîncarnare designer copiind proastă-creştere 

roast beef/ rosbif detartrare muşchii se contractă dar-ar 

rugbi/ rugby disertaţie gripa se contractează fir-ar 

sandvici/ sendviş disident concurează la alergări Introdu-l!  

schimnic/ schivnic delincvenţă concură (tinde spre) Nu-l introduce! 

scovergă/ scovardă prerie convoacă bună-credinţă 

smeş/ smash proroc constituie redactor-şef adjunct 

solilocviu/ soliloc airbag deşală rendez-vous 

standby/ stand-by excavator declanşează rochiţa-rândunicii 

stras/ ştras escroc se descurajează cu sânge-rece 

sturlubatic/ şturlubatic ierbar să descrii stea-de-mare 

surcea/ surcică ierbos el dădea explicaţii sui-generis 

şinşilă/ cincila ienibahar dăinuie v-ar plăcea 

tumoare/ tumoră ierarh depăn remake-uri 

turturea/ turturică erbacee Nu te duce! secerătorii-treierători 

votcă/ vodcă eczemă Nu zice! de bunăvoie 

a zbârli/ a zburli fairplay Nu face! bine mirositor 

avui/ avusei fascicul Nu spune! bună purtare 

biruie/ biruieşte aspectuos Nu fi! de prim rang 

cheltuie/ cheltuieşte feedback Nu bate! cu bună ştiinţă 
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se chinuie/ se chinuieşte filigran Nu cădea! prim ajutor 

a datora/ a datori filologă Fii atent! bună voie (veselie) 

datorează/ datoreşte firimitură degajă (emană)  

dibuie/ dibuieşte fitness degajează (eliberează)  

dăngăne/ dăngăneşte fratricid eu enumăr  

Ghiceşte!/ Ghici! funeralii enumeră  

se huiduie/ se huiduiesc fizioterapeut se evaporă  

orbecăie/ orbecăieşte glasvand evacuează  

preliminează/ prelimină ghionoaie extirpă  

rabatează/ rabate genufleziune să evolueze  

răşchiră/ răşchirează ghips evaluez  

reanimă/ reanimează giardia efectuez  

coperţi/ coperte itinerar fulguieşte  

se străduieşte/ se străduie iederă fusei/ fui  

se tânguieşte/ se tânguie aisberg decernează  

ţăcăne/ ţăcăneşte impiegat să fii  

eu ţesal/ eu ţesăl japonolog gâfâie  

ei zgândăresc/ ei zgândăr jacuzzi gâlgâie  

cicatrice/ cicatrici jackpot se hărţuiesc  

cerdace/ cerdacuri jazzband huruie  

canafi/ canafuri afectuos invocă  

amanete/ amaneturi jurisconsult izvorăşte  

hilar/ ilar jăratic incendiază  

cartilaj/ cartilagiu kamikaze intermediază  

crucifixe/ crucifixuri knockout invidiază  

biciuie/ biciuieşte kitsch inhibă  

învârte/ învârteşte aeroportuar instigă  

împuie/ împuiază laptop înşală  
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                     EXPERIENŢE ATRACTIVE PENTRU CERCUL DE CHIMIE 

Prof. Filip Ana 

Şcoala Profesională Oglinzi, Judeţul Neamţ 

 

Motto:“Nici o stiinţă nu are nevoie de experienţe cum are nevoie chimia. Legile ei fundamentale, 

teoriile şi concluziile se sprijină pe fapte” 

M. Faraday 

 Cercul de chimie ca formă complementară   a activităţii didactice are menirea să contribuie 

la: 

• Adâncirea şi completarea cunoştinţelor de chimie. 

• Dezvoltarea spiritului de observaţie şi investigare. 

• Formarea unei gândiri creatoare. 

• Dezvoltarea tainelor naturii în efortul ei către echilibrul sau  “dezechilibru” 

• Dezvoltarea personalităţii elevului  

• Trezirea interesului pentru experiment şi cercetare  

Posibilitatea de a descoperi măreşte elevului încrederea în capacităţile sale, îi oferă satisfacţii, îi 

trezeşte interese pentru problematica respectivă sau pentru cercetare în general, îi accentuează 

încrederea în posibilităţile sale proprii de a obţine rezultate semnificative prin efort personal şi îi 

formează deprinderi de lucru superioare. 

Cercul de chimie  oferă elevilor posibilitatea de a lucra în echipe de 3-4 elevi, ceea ce le aduce anumite 

avantaje: 

• dezvoltă iniţiativa şi capacitatea de organizare; 

• crează posibilitatea  schimbului de opinii şi a cooperării; 

• stimulează dorinţa de întrecere între grupe; 

• oferă posibilitatea de a participa activ la prezentarea rezultatelor unor experimente, de a avea 

păreri pro şi contra; 

• implică  elevii  să exerseze în munca de documentare, să aducă argumente, să întocmească 

anumite referate, prezentări power point; 
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• facilitează schimbul de opinii între elevi, gradul de participare la lucru în echipă şi formarea 

unui stil de muncă intelectuală 

Prin activităţile de cerc se încearcă extinderea activităţii experimentale dincolo de cadrul strict al 

lecţiei. Cercul de elevi este o formă de diversificare şi modernizare a procesului didactic, care 

individualizează instruirea şi autoeducaţia, descoperă şi stimulează talentele şi aptitudinile elevilor, 

cultivă pasiuni pentru lucrări cu caracter aplicativ, educă elevii pentru utilizarea eficientă a timpului 

liber, permite iniţierea în sarcini de muncă şi responsabilităţi, dezvoltă spiritul de iniţiativă şi 

independentă în acţiune, îmbogăţeşte relaţiile interpersonale şi contribuie la formarea personalităţii 

elevilor.  

Şedinţele de cerc se pot desfăşura în mai multe moduri şi pot cuprinde activităţi diverse: dezbateri,  

referate, proiecte digitale, prezentare de noutăţi bibliografice, concursuri, rezolvări de exerciţii şi 

probleme pe o anumită temă, şarade chimice propuse de elevi, experienţe distractive. 

 

POMUL LUI SATURN 

 Într-un pahar Berzelius se pune soluţie diluată de acetat de plumb şi apoi scufundăm fire de 

alamă fixate de lama de zic la rândul ei prinsă de un dop. Firele de alamă sunt sortite să devină ramurile 

arborelui. Plumbul metalic se depune pe aceste fire sub forma unor lamele strălucitoare, prezentând 

aspectul frunzelor de ferigă. Paharul trebuie să rămână nemişcat şi zi de zi, se observă cum  ramurile 

cresc. Totul seamănă cu un arbore răsturnat. 

Observaţie: Pentru a obţine zinc se pot folosi baterii uzate, de la care se recuperează învelişul 

din zinc , se curată cu şmirghel şi se utilizează la realizarea acestor experienţe atractive. 

 Plumbul este scos din combinaţiile sale de către Zn, care este mai electropozitiv şi se depune 

pe tabla de zinc, conform reacţiei: 

 

  Pb(CH3COO)2+ Zn = Pb   +  Zn(CH3COO)2 

 Alchimiştii brodau pe seama acestor experienţe 

spectaculoase povestiri fantastice dar chimia a explicat pe baza seriei 

de activitate a metalor aceste experimente atractive. 

 O altă variantă a acestei experienţe este “arborele 

Dianei”, care este rezultatul înlocuirii Ag de către Hg, iar în pahar 

vom pune soluţie  diluată de azotat de argint în apă, apoi adăugăm o singură picătură de mercur. 

Ag părăseşte combinaţia şi se amalgamează cu Hg, formând ace lungi, strălucitoare. 
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Ariciul chimic 

Într-un pahar în care am pus soluţie de clorură de staniu 

SnCl2, atârnăm, cu o sârmă de fier, o mică bilă sau o bucată 

rotunjoară de Zn. Zincul  înlocuieşte Sn din soluţie, acest metal se 

va depune sub forma unor ace frumos strălucitoare. Într-o oră reacţia 

s-a terminat şi în lichid se află un cap rotund , împodobit de jur 

împrejur cu ţepi, asemenea unui arici. 

 

Un mister chimic 

 Într-o eprubetă se pune soluţie diluată de HCl  şi apoi se adaugă o mică bucată de zinc. În locul 

fierberii binecunoscute care se petrece conform reacţiei de obţinere a hidrogenului , abia se observă 

câte o bula mică  de hidrogen. Practic reacţia nu are loc  !! 

  Zn + HCl = ZnCl2+ H2 

Nu se întamplă nimic nici dacă scuturăm eprubeta sau agităm cu o baghetă.  

 Dacă însă introducem o sârmă de fier sau cupru în eprubetă, sau chiar şi câteva picături de 

soluţie de sulfat de cupru,  imediat se observă cum de pe suprafaţa bucăţii de zinc se degajă hidrogen. 

Încetarea reacţiei se datoreşte faptului că ionii de zinc, care au trecut în soluţie, se hidratează şi 

formează în jurul zincului un strat de ioni încărcat pozitiv. Acest strat împiedică ionii de hidrogen să 

ajungă pe suprafaţa zincului pentru a primi electronii de care au nevoie şi deci Zn nu mai trimite în 

soluţie ioni pozitivi. 

“Chimia cretei “ şi “chimia formulelor” trebuie înlocuită cu chimia experienţelor, pentru 

că  “...ceea ce ai fost nevoit să descoperi singur lasă în minte o urma pe care poţi păşi din nou 

cînd se iveşte nevoia”- spunea C. Lichtenberg 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 Leonid Petrescu- Experienţe pentru chimiştii amatori –Editura Tineretului, Bucureşti 1981 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ2m5KUCtMQ  

https://www.youtube.com/watch?v=-wQLkiKVEFU  

https://www.youtube.com/watch?v=cZ2m5KUCtMQ
https://www.youtube.com/watch?v=-wQLkiKVEFU
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   Învățarea în mediul virtual 

Prof. Casandra Daniela Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

 

Învățarea în mediul virtual implică trei componente importante:  

• componenta tehnologică (echipamente tehnologice, instrumente digitale, platforme de 

învățare),  

• componenta de formare (dobândirea/îmbunătățirea competențelor digitale și cea de, actul 

didactic personalizat și autonom cu aplicarea principiilor psihopedagogiei) și 

•  componenta de învățare modernă (adaptarea unor principii ale altor sisteme/modele: „flipped 

classroom”) 

Învățarea sincronă 

• educație online sau la distanță care se întâmplă în timp real 

• Metodele de învățare sincronă online includ conferințe video, teleconferințe, chat-uri live și 

prelegeri în direct. 

• Se poate realiza prin intermediul insrrumentelor web 

Învățarea  asincronă 

• învățarea asincronă are loc prin canale online fără interacțiune în timp real   

• considerată mai flexibilă decât învățarea sincronă.  

• elevii învață același material în momente și locații diferite. Învățarea asincronă este, de 

asemenea, numită Învățare independentă a locației și este opusă învățării sincrone, în care elevii 

învață în același timp prin activități precum participarea la o prelegere sau la laborator. 

Învățarea asincronă se întâmplă după propriul program 

Cum incepe predarea online? 

• Stabilirea instrumentelor de predare online: Google Classroom, Google Meet-oferite de 

platforma Google –Gsuite for Education gratuit, Zoom-gratuit,Ad Servio, Cisco Webex, Viber, 

Skype etc. 

• Selectarea instrumentului se face in funcție de mai multe criterii 

      -dacă este gratuit sau cu plată 

      - numărul de participanți 

      - limita de timp 

      - comoditate,  

      - gradul de interactivitate, etc 

Conferința web-Predarea 
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• Poate fi realizată foarte usor prin partajarea ecranului dumneavoastră dacă aveți: 

 -manuale digitale 

 -prezentări PowerPoint 

 -schițe de lecții în format word sau pdf 

 -site-uri web 

Predarea trebuie să fie interactivă, nu trebuie să ne limităm la expedierea de mesaje. Acest lucru il 

putem face cu diverse instrumente adăugitoare si anume: www.padlet.com, www.mentimeter.com, 

www.kahoot.com etc 

• Explicarea tipului de predare  

• Toate grupurile create trebuie să fie închise 

Instrumente interactive 

-Hărți mentale        

 

 

 

 

-Table interactive online-invatare colaborativă-pot intra direct si se poate lucra pe ele 

         

http://www.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.kahoot.com/
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Instrumente de evaluare 

 

 
 

 

Instrumente pentru  crearea a unor cărți digitale: 
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REGULI PENTRU cursurile desfășurate ONLINE 

Prof. Casandra Daniela Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea 

 Oricât de mici sunt copiii din clasele la care predăm, trebuie să se știe că orele online sunt 

asemenea celor din clasă. Știu și ei că uneori internetul e slab, că se poate auzi cu întreruperi sau chiar 

poate dispărea imaginea(în acest caz trebuie să fim pregătiți, să scoatem „asul” din mânecă-adică 

materialele pe care le avem pregătite și postate la temă pe Classroom sau altă platformă pe care o 

utilizăm , astfel încât copiii să poată accesa materialele).Altele , însă, depind de noi, ca grup . 

Reguli pentru profesori 

-trimite din timp orarul și tipul de lecție pe care vrei sa-l abordezi (sincron, asincron sau mixt ) 

-dacă din diferite motive trebuie să anulezi Meet-ul, atunci anunță-i pe copii 

-se asigură setarea parolei de intrare la Meet astfel încât ora să se desfășoare in siguranță. 

-se asigură suficiente materiale pentru desfășurarea orelor, însă nu se propun prea multe obiective, 

timpul unei întâlniri online este scurt. 

- Întreabă-ți elevii ce le place și ce nu la orele online si stabiliți împreună câteva  reguli. 

Reguli pentru elevi 

- Roagă-i să nu își lase animalele de companie în camera unde își desfășoară ora pentru ca ar putea să 

le distragă atenția. 

- Roagă-i pe copii să închidă microfoanele si sa deschidă camerele 

- In timpul activității  nu se consumă alimente, se poate doar bea apă, dacă sticla de apă se află în 

apropiere și nu este necesară deplasarea până  bucătărie. 

- se stabilește un cod cu elevii de ridicare a mâinii, pentru momentul în care doresc să vorbească și a 

deschide microfonul. 

- copiii sunt rugați să stea liniștiți, să se concentreze la activități. 

Reguli pentru părinți 

-Învață copii să se descurce singur pentru conectarea , deconectarea la Meet-uri, pentru încărcarea si 

descărcarea materialelor pe platformă; 

- Învață-l să închidă și să deschidă microfonul singur. 

-Nu sta lângă copil atunci când își desfășoară orele, nu scrie in locul lui, nu ii șopti răspunsurile la 

întrebările profesorilor. 
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METODA FIGURATIVĂ  

O PROVOCARE  

Lakatos Anton Carol 

Şcoala Gimnazială ‚,Lucian Blaga’’Jibou/Sălaj 

 

   ,,Metoda figurativă – o provocare ’’ se adresează elevilor din ciclul primar şi  

prezintă metode de rezolvare a problemelor , iar în ceea ce priveşte gradul de dificultate , sunt cuprinse 

o gamă largă de probleme, fiind prezente atât probleme accesibile tuturor elevilor, dar şi probleme cu 

un grad ridicat de dificultate . 

 Părinţi, bunici şi alte rude, prieteni de familie sau colegi de serviciu  se chinuie 

uneori să ajute un şcolar să rezolve o problemă. Telefoanele zbârnăie, firul explicaţiilor se pierde şi 

atunci se apelează la altcineva, starea de nervozitate creşte, uneori copilul merge la şcoală cu problema 

nerezolvată ( .... să ţi-o rezolve învăţătoarea/învăţătorul dacă a dat o problemă atât de grea ! ), când ..... 

totul poate deveni foarte simplu: fie descoperim singuri, fie vedem rezolvarea din clasă, oricum nu ne 

vine a crede că doar câteva desene sau câteva segmente desenate inspirat, clarifica totul. 

  ,,Metoda figurativă- o provocare’’ poate fi utilizată la clasă de elevi , dar şi de 

cadrele didactice. În lucrare sunt prezentate şi explicate, la începutul fiecărui capitol, metode şi tehnici 

de rezolvare a problemelor, ilustrate prin probleme rezolvate şi apoi completate cu probleme propuse 

. 

 Metoda figurativă constă în reprezentarea prin desen a mărimilor 

cunoscute/necunoscute şi fixarea în desen a relaţiilor dintre acestea. În rezolvarea unei probleme care 

face apel la această metodă ne sprijinim pe raţionament. 

 Se pune foarte des întrebarea : Cum trebuie făcută figura ? Cum să o prezint 

printr-un desen ? Totul depinde de nivelul celui care rezolvă problema. Figura corespunzătoare 

problemei trebuie să conţină o schematizare a enunţului pentru a păstra în atenţie relaţiile matematice 

dintre mărimi. 

Voi ilustra folosirea metodei grafice prin rezolarea unor probleme: 

Noţiuni introductive  

 Metoda figurativă sau metoda grafică sunt denumiri pe care le veţi găsi în manuale 

sau culegeri. Figurativă sau grafică sunt două cuvinte care ne duc cu gândul la desen . Deci, pentru a 

rezolva probleme prin metoda grafică vom folosi desene. În clasele pregătitoare , întâi şi a doua am 

folosit foarte mult desenul pentru a putea explica sau rezolva unele exerciţii şi probleme. Vă mai 

amintiţi ce desene am folosit ? Cu siguranţă vă amintiţi ! Am folosit figuri geometrice, maşinuţe, păpuşi 
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, mere, pere, nuci , flori şi multe altele. În clasa a III-a şi a IV-a nu vom mai folosi aceste desene ci 

vom folosi SEGMENTE .   

 Ce este un segment ? 

 Un segment este o linie dreaptă, mărginită la cele două capete. Pentru a rezolva 

probleme prin metoda grafică , vom desena segmente egale, segmente mai mici sau segmente mai mari 

, pentru a reprezenta cu exactitate datele problemei. 

 

 Pentru a rezolva o problemă cu ajutorul metodei grafice, trebuie să urmărim trei 

paşi importanţi: 

➢ Recunoaştere că problema se rezolvă prin metoda grafică . 

➢ Înţelegerea datelor problemei, arătând aceasta printr-un desen. 

➢ Folosim exericţii (operaţii matematice) potrivite, pentru a rezolva problema  

 Care sunt indiciile care îmi arată că problema se poate rezolva prin metoda 

grafică? 

✓ În problemă apare un total, o sumă, o diferenţă sau un cât ; 

✓ Nu ştim exact niciunul din termenii sumei, diferenţei sau câtului; 

✓ Avem o relaţie între termenii sumei, diferenţei sau câtului. 
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PROBLEME explicate şi REZOLVATE  

 

1. Doi fraţi, Cătălin şi Bogdan, au împreună 40 de maşinuţe HOT WHEELS. Câte maşinuţe are 

fiecare, dacă Bogdan are cu 16 mai mult decât Cătălin ?  

    Cum reprezentăm problema ? 

   Realizăm un desen potrivit pentru a ilustra datele problemei. 

   Căutăm mărimea cea mai mică. Cine are cele mai puţine maşinuţe ? 

   Cele mai puţine maşinuţe le are Cătălin. Le vom reprezenta printr-un segment de dreaptă. 

   Pentru a reprezenta numărul  maşinuţelor  lui Bogdan desenul va fi mai mare. Ele vor fi în primul 

rând atât cât numărul maşinilor lui Cătălin şi fiind cu 16 mai multe, vom mai face un segment mai mic 

pe care vom scrie 16. 

   Mai avem o informaţie în problemă şi anume totalul. Pentru aceasta vom face o acoladă care să 

cuprindă atât maşinuţele lui Cătălin , cât şi maşinuţele lui Bogdan, şi vom scrie în dreptul ei totalul, 

adică 40.  

   Vom reprezenta cele două mărimi care intervin în problemă, adică numărul de maşinuţe pe care îl 

are Cătălin şi Bogdan, prin două segmente de dreaptă, ţinând cont că Bogdan are cu 16 mai mult decât 

Cătălin.  

 

 Diferenţa de mărimi dintre cele două segmente reprezintă diferenţa dintre numărul  maşinuţelor celor 

doi copii. Se observă din desen că suma maşinuţelor celor doi copii este formată din două segmente 

egale şi încă un segment , care reprezintă cele 16 maşinuţe în plus ale lui Bogdan faţă de numărul 

maşinuţelor lui Cătălin. 

Vom reprezenta cele două mărimi care intervin în problemă, adică numărul de maşinuţe pe care îl are 

Cătălin şi Bogdan, prin două segmente de dreaptă,  tinând cont că Bogdan are cu 16 mai multe maşinuţe 

decât Cătălin. 

 

 Dacă urmărim cu atenţie imaginea putem să observăm că pe lângă cele două segmente egale, mai 

avem un segment cunoscut. Ca să aflu cât reprezintă un segment (dintre cele două segmente egale), 

trebuie să îndepărtez acel segment pe care eu îl cunosc (segmentul pe care scrie 16). Dacă vom 
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îndepărta segmentul cu 16 atunci şi totalul se va schimba. Nu va mai fi 40 de maşinuţe, ci vor fi cu  16 

mai puţine. 

40 – 16 = 24 (suma celor două segmente egale) 

24 reprezintă suma celor două segmente egale. Pentru a afla cât reprezintă un segment , vom împărţi 

suma (24) la numărul de segmente egale, adică la 2 şi vom obţine valoarea unui segment . 

24 : 2 = 12 (valoarea unui segment) 

Vom scrie pe fiecare segment egal, numărul 12. Este foarte important să scriem numărul obţinut pe 

fiecare segment pentru că aşa vom putea gândi în continuare rezolvarea problemei . 

 

Din desen observăm că am aflat numărul maşinuţelor lui Cătălin, pentru că ele sunt reprezentate printr-

un singur segment. Deci :  

24 : 2 = 12 (numărul maşinuţelor lui Cătălin) 

Pentru a afla câte maşinuţe are Bogdan, ne uităm din nou la desen. Avem un segment pe care scrie 12 

şi un segment pe care scrie 16. Ca să aflăm numărul maşinuţelor lui Bogdan , trebuie să adunăm 

numerele de pe cele două segmente. 

12 + 16 = 28 (maşinuţe are Bogdan ) 

                                      Răspunsul problemei: 12 maşinuţe are Cătălin 

                                                                              28 maşinuţe are Bogdan  

La sfârşitul rezolvării , pot să fac şi verificarea. Adunăm numărul maşinuţelor celor doi copii să vedem 

dacă ne dă totalul – adică 40. Diderenţa dintre numărul maşinilor trebuie să fie 16. 

12 + 28 = 40 maşinuţe în total 

28 – 12 = 16 diferenţa de maşinuţe dintre cei doi copii. 

2. Bogdan şi Maria au împrenă 32 de figurine STIKEEZ. Maria are de trei ori mai multe figurine 

STIKEEZ decât Bogdan . Câte figurine STIKEEZ are Maria ? Dar Bogdan ? 

 

Cum reprezentăm problema ? 

Căutăm mărimea cea mai mică, citind cu atenţie enunţul problemei. Cine are cele mai puţine figuri 

STIKEEZ ? 

Bogdan are cele mai puţine figurine şi le vom reprezenta printr-un segment. Maria are de trei ori mai 

multe decât Bogdan şi le vom reprezenta prin trei segmente egale cu segmentul care reprezintă numărul 

de figurine ale lui Bogdan . În enunţul problemei există încă o informaţie utilă, faptul că figurinele în 

total sunt 32. Vom desena o acoladă care va cuprinde toate segmentele desenate şi vom  scrie în dreptul 
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ei 32 figurine.

 

Din acest moment nu mai avem nevoie de textul problemei. Observăm cu atenţie desenul pe care l-am 

făcut şi spunem ce vedem. Vedem în desen că numărul de figurine ale lui Bogdan sunt reprezentate 

printr-un singur segment, iar numărul figurinelor Mariei sunt reprezentate prin trei segmente. Putem 

spune că avem patru segmente , care împreună reprezintă 32 de figurine. 

Cum vom afla cât reprezintă un segment ? Desigur , prin operaţia de împărţire. Vom împărţi cele 32 

de figurine la numărul de segmente egale, adică la 4. Vom scrie: 

32 : 4 = 8 (un segment ) 

8 reprezintă un segment , de aceea vom scrie pe fiecare segment 8. 

 

Uitându-ne la desen , vom observa că numărul de figurine STIKEEZ ale lui Bogdan sunt reprezentate 

printr-un singur segment, adica 8 figurine are Bogdan. 

32 : 4 = 8 figurine are Bogdan 

Tot desenul ne ajută în continuare şi ne uităm că la numărul de figurine al Mariei avem trei segmente, 

ficare segment reprezentând 8 figurine. Pentru a afla numărul de figurine al Mariei pot să fac 8+8+8, 

dar noi ştim că o adunare de termeni egali se poate scrie ca şi inmulţire. Ţinând cont de textul problemei 

, care ne spune că Maria are de 3 ori mai multe figurine, deci vom face operaţia de înmulţire şi vom 

avea 3x8, pentru că numărul figurinelor lui Bogdan se repetă de 3 ori . 

3 x 8 = 24 figurine are Maria 

Răspuns: 8 figurine are Bogdan 

                                                                           24 figurine are Maria  

Verificarea se poate face adunând numărul figurinelor celor doi copii. Rezultatul trebuie să fie 32 

figurine . 

3. Diana are de trei ori mai multe popit-uri decât Maria . Popit-urile Mariei sunt cu 10 mai 

puţine decât popiturile Dianei. Aflaţi câte popit-uri are Diana şi câte popit-uri are Maria . 
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Înainte de a trece la rezolvarea problemei , vom face o mică recapitulare a noţiunilor învăţate la clasă 

.  

Ce înseamnă diferenţa ? 

Diferenţa este rezultatul scăderii. 

Noţiunea de diferenţă o vom găsi în probleme sub diverse forme/expresii: 

• Diferenţa a două numere este ..... 

• Un număr este cu ..... mai mare decât un alt număr 

• Un număr este cu ....mai mic decât un alt număr  

Ce înseamnă câtul a două numere ? 

Câtul este rezultatul împărţirii . Ce ne arată cătul ? 

La împărţire avem: DEÎMPĂRŢITUL(notăm cu D), ÎMPĂRŢITORUL (notăm cu Î) şi CÂTUL(notăm 

cu C). Deci : 

D : Î = C                     18 : 3 = 6 

Ce putem să spunem despre relaţia dintre D, Î şi C ? 

Putem spune că 3 se cuprinde în 18 de 6 ori. Putem spune că 18 este de 6 ori mai mare decât 3 sau că 

3 este de 6 ori mai mic decât 18. 

Ceea ce am explicat mai sus se numeşte RAPORT. Raportul se referă la câtul împărţirii a două 

numere. Poate aparea , ca şi diferenţa, sub diverse formulări în probleme: 

• Câtul a două numere este..... 

• Dacă împărţim un număr la altul obţinem ....... 

• Un număr este de ..... ori mai mic decât un alt număr 

• Un număr este de .....ori mai mare de mare decât un alt număr 

În problema mai sus enunţată vom întâlni atât DIFERENŢĂ cât şi RAPORT. 

Să pornim !! 

Citiţi cu atenţie problema , ori de câte ori este nevoie, şi căutaţi cele trei indicii care să ne arate că 

problema se poate rezolva prin metoda figutativă . 

Indicii: 

 Avem o diferenţă (cu 10 mai puţin) 

 Nu cunoaştem numărul de popit-uri ale celor două fete 

 Avem un raport (numărul de popituri ale Dianei sunt de 3 ori mai multe decât numărul de popit-

uri ale Mariei ) 

Cum reprezentăm acest lucru ? 
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Pornim de la relaţia dintre cele două fete. Ştim că numărul popit-urilor Dianei este de trei ori mai mare 

decât numărul de popit-uri ale Mariei , de aici putem vedea că valoarea cea mai mică este numărul de 

popit-uri ale Mariei şi vom dsena un segment, iar pentru a reprezenta numărul de popituri ale Dianei , 

care sunt de trei ori mai multe decât ale Mariei ,  vom desena de trei ori segmentul care reprezintă 

popit-urile Mariei .  

 

Acum va trebui să fim foarte atenţi la imaginea de mai sus pentru a putea reprezenta diferenţa dintre 

numărul de popit-uri . Daca privim cu atenţie imaginea observăm că cele două mărimi până într-un 

punct sunt egale, apoi cele două mărimi diferă. Cele două segmente în plus , aflate în desenul Dianei, 

reprezintă diferenţa dintre numărul de popit-uri.  Din enunţul problemei ştim că diferenţa este 10, 

atunci vom scrie deasupra celor două segmente , care reprezintă diferenţa , numărul 10. 

  

Din nou atenţia noastră se va îndrepta către desenun. Observăm că valoarea celor  două segmente, 

împreună, este 10. Putem afla cât valorează un segment. Cum ? Împărţim pe 10 la doi şi vom afla 

valoarea unui segment. 

10 : 2 = 5 (valoarea unui segment ) 

Vom scrie pe fiecare segment 5, pentru că toate segmentele sunt egale şi pentru că aceasta este valoarea 

unui segment .  

 

Din nou uitându-mă la desen observ că pot afla cu uşurinţă numărul de popit-uri ale fiecărei fetiţe. 

1 x 5 = 5 (popit-uri are Maria) 

3 x5 = 15 (popit-uri are Diana) 

                                             Răspuns: Maria are 5 popit-uri  

Diana are 15 popit-uri  

Cum pot să mă verific? 
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Ştiu din enunţul  problemei ca Diana are de 3 ori mai multe popit-ri decât Maria (5 popit-uri): 3 x 5 = 

15 popit-uri 

 Tot din enunţul problemei ştiu că diferenţa dintre numărul de popit-uri ale celor două fete este 10: 15 

– 5 = 10 diferenţa de popit-uri dintre cele două fete.  

4.Bogdan, Maria şi Vlad au colecţionat împreună 44 cartonaşe Pokemon . Câte cartonaşe a 

colecţionat fiecare ştiind că Maria are cu 8 mai multe cartonaşe decăt Bogdan, iar Vlad cu 6 mai 

multe cartonaşe decât Bogdan . 

 Citind cu atenţie problema observăm că : 

❖ În problemă avem o sumă , 44 cartonaşe Pokemon au împreună cei trei prieteni. 

❖ Nu cunoaştem niciun termen al sumei. 

❖ Nu ştim câte cartonaşe a colecţionat Bogdan, Maria sau Vlad . 

❖ Cunoaştem din enunţul problemei două relaţii: Maria are cu 8 cartonaşe mai multe decât 

Bogdan, iar Vlad are cu 6 cartonaşe mai multe decât Bogdan. 

❖ Avem două diferenţe între numărul de cartonaşe colecţionate de cei trei prieteni. 

 Acum vom trece la cea mai importantă parte a problemei: realizarea desenului. 

Problema se rezolvă în mod asemănător cu problema în care apare suma şi diferenţa, problemă 

rezolvată la punctul 1. 

Deci :  

o căutăm mărimea cea mai mică; 

Cine a colecţionat cele mai puţine cartonaşe? 

Da, ai răspuns corect, Bogdan este cel care a colecţionat cele mai puţin cartonaşe. Pentru a reprezenta 

numărul de cartonaşe colecţionat de Bogdan , vom desena  un segment de dreaptă. 

Pentru a desena numărul de cartonaşe colecţionate de Maria , citim cu atenţie problema şi observăm 

că Maria a colecţionat cu 8 cartoaşe mai mult decât Bogdan. Vom desena ceea ce am desenat la 

numărul de cartonaşe colecţionate de Bogdan, adică un segment de dreaptă. Pe lângă acel segment 

vom desena încă un segment mai mic pe care vom scrie 8. 

Pentru a prezenta numărul de cartonaşe colecţionate de Vlad, citim cu atenţie problema şi aflăm că 

Vlad a colecţionat cu 6 mai mult decât Bogdan. Vom desena ceea ce am desenat la numărul de 

cartonaşe colecţionate de Bogdan, adică un segment de dreaptă. Pe lângă acel segment vom desena 

încă un segment mai mic pe care vom scrie 6. În acest moment trebuie să fim foarte atenţi la enunţul 

problemei şi la reprezentarea prin desen a relaţiilor dintre cei trei prieteni, pentru a vedea cine a 

colecţionat  mai multe cartonaşe şi cu cât.  

Vom realiza o acoladă care să cuprindă cele trei elemente şi în dreptul ei vom scrie 38, suma 

cartonaşelor celor trei prieteni.  
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Acum putem trece la rezolvarea problemei.  

În situaţia în care avem segmente egale necunoscute şi segmente cunoscute, primul pas este să 

îndepărtăm segmentele cunoscute, situaţie în care se va micşora suma. Asta înseamnă că din sumă (44) 

scădem toate segmentele cunoscute , adică: 

44 – 8 – 6 = 30 (suma  segmentelor egale) 

30 reprezintă suma segmentelor egale din problemă.  

Câte segmente egale avem reprezentate în desen ? Da, sunt trei segmente egale. Pentru a afla valoarea 

unui segment, împărţim suma (30) la cele trei segmente . 

30 : 3 = 10 (valoarea unui segment) 

Vom scrie 10 pe fiecare segment.  

 

Ne uităm cu atenţie la desen şi observăm că : 

- În dreptul lui Bogdan avem un singur segment pe care scrie 10, înseamnă că am aflat câte 

cartonaşe a colecţionat Bogdan 

1 x 10 = 10 ( cartonaşe Pokemon are Bogdan ) 

- Pentru a afla câte cartonaşe a colecţionat Maria ne uităm din nou la desen şi observăm că avem 

un segment pe care scrie 10 şi un segment mai mic pe care scrie 8. Le vom aduna . 

10 + 8 = 18 ( cartonaşe Pokemon are Maria  ) 

- Pentru a afla câte cartonaşe a colecţionat Vlad ne uităm la desen şi observăm că avem un 

segment pe care scrie 10 şi un segment mai mic pe care scrie 6. Le vom aduna . 

10 + 6 = 16 ( cartonaşe Pokemon are Vlad  ) 

Răspuns: 10 cartonaşe a colecţionat Bogdan 

                                                          18 cartonaşe a colecţionat Maria  

                                                          16 cartonaşe a colecţionat Vlad  

Verificare: 

Dacă adunăm cele trei numere obţinute, trebuie să obţinem totalul cartonaşelor din problemă .  

10 + 18 + 16 = 44 cartonaşe  
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5.Lui Bogdan îi place foarte mult să construiască maşinuţe din piese LEGO. El are o cutie în 

care le depozitează. În cutie el are 111 piese de diferite culori: albe, galbene şi verzi. Piesele 

LEGO albe sunt cu 8 mai multe decât cele verzi, iar piesele LEGO galbene sunt cu 5 mai multe 

decât cele albe. Câte piese LEGO din fiecare culoare are Bogdan? 

În această problemă, fiecare mărime este comparată cu o altă mărime. Trebuie să acordăm o importanţă 

deosebită citirii problemei pentru a putea realiza desenul corect. 

Reprezentăm mărimea cea mai mică. Care piese LEOGO sunt cele mai puţine ? Din enunţul problemei 

aflăm că piesele LEGO verzi sunt cele mai puţine. Pentru reprezentarea pieselor LEGO verzi vom face 

un segment de dreaptă. 

 

 

 Citind problema aflăm că piesele LEGO albe sunt cu 8 mai multe decât cele verzi.  Vom desena un 

segment egal cu cel al pieselor LEGO verzi şi încă un segment mai mic pe care vom scrie 8.   

 

Pentru a reprezenta numărul de piese LEGO galbene citim cu atenţie problema şi observăm că piesele 

LEGO galbene sunt cu 5 mai multe decât piesele albe. Vom desena tot ce am desenat  la piesele LEGO 

albe, adică un segment egal cu cel desenat la pisele LEGO verzi şi un segment mai mic pe care scrie 

8. Pe lângă toate acestea va trebui să mai desenăm un segment pe care scrie 5 (conform enunţului 

problemei.). 

 

După realizarea segmentelor vom face o acoladă care să cuprindă cele trei elemente şi vom scrie în 

dreptul ei numărul total de piese LEGO (111). 
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În desen avem segmente egale necunoscute , dar şi segmente cunoscute. Primul pas pe care trebuie să 

îl facem este să scădem din totalul de piese (111) toate segmentele cunoscute. 

111 – 8 – 8 – 5 = 90 (suma segmentelor egale) 

Câte segmente egale avem ? 

Avem trei segmente egale a căror sumă este 90. Pentru a afla valoarea unui segment îl vom împărţi pe 

90 la 3 (numărul segmentelor egale). 

90 : 3 = 30 (valoarea unui segment ) 

Scriem 30 pe fiecare segment egal.  

 

Observăm în desen că piese LEGO verzi sunt 30. 

1 x 30 = 30 piese LEGO verzi 

Pentru a afla numărul de piese LEGO albe privim cu atenţie dsenul şi observăm că piesele LEGO albe 

sunt cu 8 mai multe decât piesele LEGO verzi. Calculăm : 

30 + 8 = 38 piese LEGO albe 

Numărul pieselor LEGO galbene îl vom găsi tot privind cu atenţie desenul. Piesele LEGO galbene 

sunt cu 5 mai multe decât piesele LEGO albe. Calculăm: 

38 + 5 = 43 piese LEGO galbene 

                                                     Răspuns :   30 piese LEGO verzi 

                                                                      38 piese LEGO albe 

                                                                            43 piese LEGO galbene  

Verificare: 

Suma pieselor LEGO trebuie să fie 111, conform enunţului problemei. 

30 + 38 + 43 = 111 piese LEGO 

IMPORTANT !!! 

În reprezentările în care apar mai mullţi termeni trebuie să fim foarte atenţi la relaţiile dintre 

elemente. Cine faţă de cine este mai mare sau mai mic şi cu cât. Dacă toate acestea vor fi 

îndeplinite , ele vor fi cheia rezolvării problemelor în care apar mai mulţi termeni.  

Înainte de a trece la rezolvarea următoarei probleme vom face o mică recapitulare a cunoştinţelor 

învăţate pe parcursul clasei a III-a şi a IV-a.  

Ce sunt numerele consective ? 
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Da , sunt sigur ca v-aţi amintit ! Într-un şir de numere consecutive , fiecare număr este mai mare cu 

1 decât numărul de dinaintea lui. Numere consecutive sau numărarea din 1 în 1.  

11, 12, 13, 14, 15 – un şir de numere consecutive 

12 este mai mare cu 1 decât 11 

13 este mai mare cu 1 decât 12 

14 este mai mare cu 1 decât 13 

15 este mai mare cu 1 decât 14 

Dacă discutăm despre numere consecutive , haideţi să ne amintim care sunt numerele consecutive pare 

.  

2 , 4 , 6 – sunt numere consecutive pare  

De ce ? 

Şirul de numere consecutive pare:  numărul cu 2 mai mare decât cel de dinaintea lui. 

4 mai mare cu 2 decât 2 

6 mai mare cu 2 decât 4 

După această mică recapitulare putem să trecem la rezolvarea unor probleme în care vom găsi 

noţiunile: numere consecutive şi numere consecutive pare. 

 6.Suma a trei numere consecutive este 30. Aflaţi numerele.  

Citind cu atenţie problema, observăm următoarele: 

➢ Ni se dă o sumă – suma numerelor este 30. 

➢ Nu cunoaştem termenii sumei . 

➢ Avem o relaţie : ni se spune că numerele sunt consecutive. 

Cum putem reprezenta cele trei numere consecutive printr-un desen  ? 

- Luăm mărimea cea mai mică, cel mai mic număr, şi-l reprezentăm printr-un segment de 

dreaptă. 

 

- Numărul următor este cu 1 mai mare decât primul, înseamnă că vom desena un segment (primul 

număr) şi încă un segment mai mic pe care vom scrie 1. El este cu 1 mai mare decât primul 

număr.  
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- Al treilea număr este cu 1 mai mare decât al doilea număr, deci va trebui să desenăm ceea ce 

am desenat la numărul 2 şi să îi adăugăm încă un segment mai mic pe care să scriem 1, pentru 

că este cu 1 mai mare decât al doilea număr. 

 

După ce am reprezentat cele trei numere vom face o acoladă care va cuprinde cele trei numere şi vom 

scrie totalul (suma ) , adică 30.  

 

 

Privind cu atenţie desenul observă că avem trei segmente egale necunoscute  şi trei segmente mai mici 

cunoscute (valoarea fiecărui segment este 1).Următorul pas pentru rezolvarea problemei va fi să 

scădem din total (30) toate segmentele pe care le cunoaştem. 

30 – 1 – 1 – 1 = 27 (suma celor trei segmente egale necunoscute) 

27 reprezintă suma celor trei segmente egale necunoscute . Pentru a afla valoarea unui segment egal , 

vom împărţi suma (27) la numărul de segmente egale (3). 

27  : 3 = 9 (valoarea unui segment egal) 

Scrie 9 pe fiecare dintre cele trei segmente egale. Desenul final al problemei va arăta astfel : 

 

Privind desenul observăm că ne va fi foarte uşor să găsim valoarea numerelor necunoscute. 

- Primul număr: 

1 x 9 = 9 (primul număr) 

- Al doilea număr: 

9 + 1 = 10 (al doilea număr) 

- Al treilea număr: 

9 + 1 + 1 = 11(al treilea număr) 

                                                                        Răspuns: Primul număr = 9 
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Al doilea număr = 10 

Al treilea număr = 11 

Verificare: 

Numere trebuie să fie consecutive: 9, 10, 11 

Suma celor trei numere trebuie să fie 30: 9 + 10 + 11 = 30 (suma celor trei numere consecutive) 

7.Suma a patru numere consecutive este  44 . Aflaţi cele patru numere. 

Pentru a reprezenta cele patru numere, trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce înseamnă numere 

consecutive pare. În reprezentarea celor patru numere ştim că fiecare număr este mai mare cu doi decât 

cel de dinaintea lui.  

Reprezentăm numărul cel mai mic printr-un segment de dreaptă. 

 

 

Pentru reprezentarea celui de-al doilea număr, vom folosi segmentul de dreaptă de la primul număr, 

apoi îi vom adăuga încă un segment mai mic pe care vom scrie 2. De ce ? Pentru că numerele 

consecutive pare sunt cu 2 mai mare decât cel de dinaintea lui.  

 

Pentru a reprezenta al treilea număr ştim că este un număr consecutiv par, adică este cu 2 mai mare 

decât cel de dinaintea lui . Trebuie să desenăm tot ce am desenat la numărul doi şi vom mai adauga un 

segment mai mic pe care să scriem 2. De ce ? Pentru a fi cu 2 mai mare decât numărul al doilea. 

 

La fel vom proceda şi cu al patrulea numărul. Desenăm ceea ce am desenat la al treilea număr şi mai 

adăugăm un segment mai mic pe care vom scrie 2.  
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Următorul pas este să facem o acoladă care să cuprindă toate cele patru numere şi să scriem suma lor 

, 44. 

 

Privind cu atenţie desenul observăm că avem patru segmente egale necunoscute şi şase segmente 

cunoscute (valoarea fiecăruia fiind 2). Următorul pas este ca din sumă să scădem toate cele 6 segmente 

cunoscute. 

44 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 32 (suma celor 4 segmente egale necunoscute) 

Pentru a afla valoarea unui segment egal necunoscut vom împărţi suma lor (32) la numărul de segmente 

(4). 

32 : 4 = 8 (valoarea unui segment egal) 

Scriem pe fiecare segment dintre cele patru segmente egale valoarea pe care am găsit-o , adică 8. 

 

Acesta este desenul final al problemei care mă ajută să aflu valoarea fiecărui număr. 

1 x 8 = 8 (primul număr) 

8 + 2 = 10 (al doilea număr) 

8 + 2 + 2 = 12 (al treilea număr ) sau 12 + 2 = 12 

8 + 2 + 2 + 2 = 14 (al patrulea număr) sau 12 + 2 = 14 

                                                               Răspuns :   8 (primul număr) 

                                                                                  10 (al doilea număr) 

                                                                                   12 (al treilea număr ) 

14 (al patrulea număr) 

Verificare : 

Cele patru numere trebuie să fie numere consecutive pare: 8, 10, 12, 14. 
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Suma celor patru numere pare consecutive pare trebuie sa fie 44. 

8 + 10 + 12 + 14 = 44 (suma celor 4 numere consecutive) 

 

ÎNCEARCĂ ŞI TU ! 

 

1. Bogdan a economist  de 7 ori mai mulţi bani decât fratele lui Cătălin.  Cătălin a economisit  

120 lei . Câţi lei a economisit Bogdan ? 

2. Într-o bibliotecă sunt 116 cărţi cu poveşti pe două rafturi. Pe al doilea raft sunt cu 16 mai puţine 

cărţi decât pe primul raft. Câte cărţi sunt pe fiecare raft?  

3. La un magazin de jucării pe primul raft sunt de trei ori mai multe jucării decât pe al doilea raft. 

Pe al doilea raft sunt cu 40 jucării mai puţine decât pe primul raft. Câte cărţi sunt pe fiecare raft 

? 

4. Suma a două numere este 84. Al doilea număr este cu 44 mai mare decât al doilea . Află cele 

două numere. 

5. Suma a două numere este 96. Primul număr este cu 12 mai mic decât decât al doilea. Află  cele 

două numere. 

6. Bogdan şi Maria au adunt 64 de scoici  de pe ţărmul Mării Negre. Bogdan a adunat de trei ori 

mai multe scoici  decât Maria. Câte scoici a dunat fiecare dintre cei doi prieteni?  

7. Vlad şi Diana au colecţionat 40 de magneţi de frigider. Vlad a colecţionat de 3 ori mai puţini 

magneţi decât Diana. Câţi magneţi de frigider a colecţionat fiecare dintre cei doi prieteni ? 

8. Suma a trei numere este 87. Al doilea număr este cu 15 mai mare decât primul număr, iar al 

treilea număr este cu 12 mai mare decât primul număr. Care sunt cele trei numere? 

9. La Grădina Botanică ,, Vasile Fati’’ din oraşul Jibou, judeţul Sălaj,  s-au plantat 80 de lalele de 

diferite culori. În a doua zi s-au plantat cu 10 mai multe lalele decât în prima zi, în a treia zi s-

au plantat cu 5 mai multe lalele decât în a doua zi, iar în a patra zi s-au plantat cu 4 mai multe 

lalele decât în a treia zi. Câte lalele s-au plantat în fiecare dintre cele patru zile  la Grădina 

Botanică ,, Vasile Fati’’ ? 

10. La ziua de naştere a lui Bogdan organizatorii spaţiului de joacă au amenajat sala cu 40 de 

baloane albastre , galbene şi verzi. Baloane albastre au fost cu 10 mai multe decât cele verzi, 

iar baloane galbene au fost cu 5 mai multe decât cele galbene. Câte baloane din fiecare culoare 

s-au folosit pentru amenajarea spaţiului de joacă. 

11. Suma atrei numere consecutive este 63. Află cele trei numere.  

12.  În două pungi sunt 95 de bile colorate. Câte bile sunt în fiecare pungă ştiind că în a doua pungă 

sunt de patru ori mai multe bile decât în ptima pungă ? 
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13. Află numerele a, b şi c  ştiind că sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

❖ a este de 3 ori mai mare decât b 

❖ b este cu 25 mai mare decât c 

❖ c este 22 

14. Într-un coş sunt 24 mere şi mere. Numărul merelor este de trei ori mai mare decât numărul 

perelor. Câte mere şi câte pere sunt în coş ? 

15.  Suma a patru numere pare consecutive este 88. Care sunt numerele ? 

16. Bogdan, Maria şi Vlad  au împreună 104 ştampile cu animale sălbatice. Câte ştampile  are 

fiecare copil, dacă Maria are cu 4 mai multe decât Bogdan , iar Vlad cu 6 mai multe decât 

Maria? 

17. Suma a trei numere este 150 . Al doilea este de 3 ori mai mare decât primul si cu 10 mai mic 

decât al treilea. Află numerele. 

18. În doi ani dintr-o livadă s-au recoltat 875 kilograme de fructe. Ştiind că în al doilea an s-au 

recoltat cu 275 kilograme mai puţin decât în primul an, aflaţi câte kilograme de fructe s-au 

recoltat în fiecare an? 

19. Pe trei rafturi ale unei biblioteci sunt 478 de cărţi. Pe raftul al doilea sunt cu 50 de cărţi mai 

puţine decât pe primul şi de două ori mai puţine decât pe al treilea raft. Câte cărţi sunt pe fiecare 

raft? 

20. Să se afle două numere naturale, ştiind că suma lor este 186, iar diferenţa lor este 12. 
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 METODE MODERNE DE REFACERE 

Prof. Achimescu Rodian 

LPS Bihorul Oradea 

 

Capacitatea de performanță crește semnificativ dacă ,după dirijarea atentă a efortului (volum, 

intensitate,dozare), se acordă o atenție mărită restabilirii potențialului biologic al sportivilor. 

Refacerea este privită ca parte a antrenamentului sportiv care cuprinde mijloacele naturale sau 

artificiale care se folosesc pentru accelerarea revenirii organismului la condiții optime de reluare a 

activității fizice. 

Refacerea după efort are mai multe etape: 

   - în pauzele dintre exerciții (refacere intraefort); 

   - după reprizele de exerciții; 

   - după un antrenament (durează câteva ore); 

   - după un ciclu săptămânal de antrenament (durează 1-3 zile); 

   - după o etapă sau un ciclu anual de pregătire (durează 2-3    săptămâni); 

   - după un ciclu olimpic de 4 ani (durează 3-6 săptămâni). 

 

 Refacerea este de 2 feluri: refacerea naturală și refacerea dirijată. 

 

 Refacerea naturală se realizează prin odihnă pasivă sau somn și activă, fără a interveni asupra 

organismului, are eficiență după eforturile foarte intense și când perioadele dintre eforturi sunt 

suficiente ca timp. 

 Refacerea dirijată este mai complexă și se folosește atunci când avem nevoie de o revenire mai 

rapidă a organismului după o activitate fizică solicitantă, cuprinzând o arie largă , de la masajul simplu 

până la metodele care urmează: 

1. Termoterapia - adică terapia prin frig sau căldură ,acționează la nivel local asupra 

țesuturilor, calmând spasmele musculare și durerile. Băile calde previn apariția febrei 

musculare, iar cele reci stimulează fluxul sanguin, relaxând mușchii.  

Prin procesul alternativ de contracție - dilatare al vaselor de sânge și folosirea contrastului cald 

- rece se reduc durerile musculare de după o activitate fizică intensă. 

2.  Cold compression - este o tehnologie care combină compresia cu terapia prin temperatură 

scăzută care ajută la diminuarea disconfortului cauzat de suprasolicitarea articulațiilor și 

mușchilor.  

Se realizează prin aplicarea unor manșoane care conțin pungi de gheață, care se strâng și se 

dilată pentru a dezvolta o presiune plăcută la nivel local, obținând un masaj răcoritor care are 

ca efect scăderea inflamației și destinderea zonei în care sunt aplicate. 

3. Drenajul limfatic - este un proces de refacere accelerată a organismului în care se 

stimulează circulația limfei, care preia pentru filtrare toate reziduurilor metabolice și 

substanțele nocive.  

Se poate executa manual sau printr-un echipament modern de forma unui costum plin de aer, 

în compartimente separate, care își măresc succesiv volumul presând diferite zone ale 

picioarelor. Drenajul are și un efect relaxant in timpul căruia se elimină retenția de apă,se 

reduce senzația de picioare grele și se îmbunătățește fermitatea pielii. 

4.  Masajul oscilatoriu profund - este diferit de masajul obișnuit prin faptul că ajunge la 

straturile mai profunde ale pielii și are efect asupra tuturor tipurilor de țesuturi: cutanat, 

conjunctiv, adipos, subcutanat, mușchi, vase de sânge și limfatic. Oscilațiile îmbunătățesc 

irigarea țesuturilor, ceea ce ajută la refacerea mai rapidă în cazul întinderilor, durerilor 

musculare, suprasolicitări, inflamațiilor, etc. 
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5.  Terapia percutorie - se bazează pe un dispozitiv care seamănă cu o bormașină care ajută 

la relaxare și refacere. Folosește vibrațiile pentru a determina și a elimina durerea acționând la 

nivel muscular mult mai bine decât o face masajul clasic.  

Impulsurile primite stimulează circulația sanguină și limfatică și ajută mușchii să revină mai 

rapid la forma inițială după un antrenament sau competiție intensă. Intensitatea vibrațiilor se 

poate regla astfel încât terapia să fie eficientă și să nu provoace durere sau disconfort. 

6.  Electrostimularea - folosește impulsuri electrice cu intensitate redusă pentru producerea 

contracțiilor musculare controlate. Se realizează cu câțiva electrozi care sunt conectați la un 

aparat și se aplică pe diferite zone ale corpului pentru a stimula mușchii prin reproducerea 

modului de funcționare a contracției musculare. Electrostimularea contribuie la eliminarea 

fluidelor în exces, la fel ca și drenajul limfatic, în plus îmbunătățește tonusul muscular și dă 

pielii un ton mai ferm. 

7.  Stretchingul - este o metodă de refacere care se realizează după o activitate fizică intensă 

și ajută mușchii să se relaxeze prevenind problemele de mobilitate, durerile sau întinderile. 

8.  Crioterapia - este o metodă modernă de refacere care valorifică efectele temperaturii 

scăzute și include unele elemente de răcire precum: sticlele cu apă rece, gheața, compresele sau 

băile reci realizate în butoaie speciale. Această metodă reduce fluxul sanguin din zona afectată 

ceea ce scade inflamarea și riscul de umflare a țesutului, amorțește porțiunile dureroase 

acționând ca un anestezic local, diminuează senzația de durere transmisă către creier.  

 Trebuie ținut cont că gheața  nu se aplică direct pe piele deoarece poate afecta țesuturile, doar 

în cazul masajului este valabil deoarece acolo gheața nu rămâne mult timp pe piele. Aplicarea 

gheții este parte din tratamentul standard al celor mai comune afecțiuni ale mușchilor și 

ligamentelor, se aplică până la 48 de ore după o accidentare, tendinită, osteotită, gută, dureri 

de cap și prevenirea febrei musculare. 

 

 

 Pe lângă aceste metode moderne de refacere mai avem metodele clasice, cele care sunt la 

îndemâna oricui, adică: 

 - hidratarea corespunzătoare, mai ales după o activitate fizică mai lungă de 30-60 de minute 

nivelul de electroliți scade și este foarte important să consumăm produse specifice: băuturi izotonice, 

tablete și capsule dizolvate în apă care să compenseze pierderile de săruri și minerale din timpul 

efortului. 

 - alimentația sănătoasă pentru a reface depozitele de glicogen din organism și a se repara țesutul 

muscular. Avem nevoie de o combinație carbohidrați - proteine în raport 3:1 pentru reechilibrarea 

rezervelor organismului și susținerea proceselor de refacere. 

 

 Indiferent ce metodă de refacere se folosește sau cum se combină între ele, rezultatul este 

pozitiv și contribuie, așa cum spuneam, la creșterea capacității de efort,atât  a sportivilor de 

performanță dar și în cazul practicanților sportului de masă. 

 


