
32 

CONCLUZII : 

                         S-a constatat că la 9 dintre cei 12 itemi au răspuns corect peste 100 de elevi, iar la 6 dintre itemi s-au înregistrat peste 130 de 

răspunsuri corecte. 

 Cele mai multe răspunsuri incorecte s-au înregistrat la itemul 5 (52), deoarece elevii au scris operaţia de împărţire şi rezultatul 

acesteia, nerespectând cerinţa de a efectua prin scădere repetată.  Un număr mai mare de răspunsuri incorecte s-au înregistrat şi la itemul 9 (39), 

din cauza greşelilor de calcul al scăderii., dar şi la itemul 3 (31), unde trebuia să stabilească cu cât este mai mare un număr decât altul. 

 Numărul mare de răspunsuri corecte, prin comparare cu cele parţial corecte, incorecte sau cu cele lipsă,  dovedeşte însă 

însuşirea corectă a noţiunilor matematice de bază conţinute de programa şcolară la clasa a II-a. 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,MATEMATICĂ” 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1 132 - 12 1 

I.2 142 1 2 - 

I.3 114 - 31 - 

I.4 99 24 21 - 

I.5 44 47 52 1 

I.6 137 7 - - 

I.7 133 5 6 - 

I.8 131 - 13 - 

I.9 102 1 39 2 

I.10 124 - 18 2 

I.11 137 4 - 3 

I.12 70 43 25 6 



33 

   EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL  
CLASEI a IV-a - 2017 

 

 

T ABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,LIMBA ROMÂNĂ” 

 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.I. 93 1 9 - 

I.2. 100 - 3 - 

I.3. 102 - 1 - 

I.4. 98 - 5 - 

I.5. 98 - 5 - 

I.6. 99 3 1 - 

I.7. 89 - 14 - 

I.8. 90 - 13 - 

I.9. 100 - 3 - 

I.10. 95 - 8 - 

I.11. 79 22 2 - 

I.12. 88 14 1 - 

I.13. 93 6 4 - 

I.14. 100 2 1 - 

I.15. 72 30 1 - 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,MATEMATICĂ” 

 CONCLUZII : 
              La proba de limba si literatura romana niciun elev nu a lasat vreun item fara raspuns,  iar pentru raspunsul corect au fost itemi chiar cu procent de 100%  

In cazul evaluarii la matematica, asa cum am spus, elevii au intampinat  ceva probleme,   itemii cu raspunsuri incorecte fiind vizibil mai numerosi decat cei la 

proba de limba si literatura romana. Evaluare elevilor de clasa a IV-a isi atinge scopul si obiectivele propuse prin mobilizarea   si responsabilizarea acestora spre 

pragul de gimnaziu. 

  

 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.I. 102 - 1 - 

I.2. 82 - 21 - 

I.3. 77 - 25 1 

I.4. 80 - 23 - 

I.5. 86 - 17 - 

I.6. 91 3 9 - 

I.7. 61 18 24 - 

I.8. 72 12 19 - 

I.9. 73 17 13 - 

I.10. 81 12 10 - 

I.11. 92 1 10 - 

I.12. 76 1 26 - 

I.13. 79 - 24 - 

I.14. 79 - 24 - 

I.15. 81 10 10 2 

I.16. 72 15 15 1 

I.17. 64 22 15 2 

I.18. 84 8 10 1 

I.19. 98 - 5 - 

I.20. 91 1 10 1 
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        EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL  
CLASEI A VI-A – 2017 

       TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 
 Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj partial cu punctaj zero 

I.I. 39 67 2 

I.2. 85 31 - 

I.3. 68 32 8 

I.4. 29 83 11 

I.5. 61 42 5 

I.6. 71 17 20 

I.7. 77 27 4 

I.8. 49 42 17 

I.9. 45 50 13 

I.10. 68 33 7 

                În urma analizării rezultatelor de la Evaluarea Naţională se constată că unii elevi au avut dificultăţi în rezolvarea corectă a 

itemilor, cu toate că au fost familiarizaţi cu tipul de subiecte, prin rezolvarea la clasă a modelelor de teste propuse de MEN şi a altor 

teste de acelaşi tip. 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,MATEMATICĂ şi ŞTIINŢE” 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj partial cu punctaj zero 

I.I. 98 - 11 

I.2. 102 - 7 

I.3. 95 - 14 

I.4. 19 32 58 

I.5. 41 66 2 

I.6. 61 33 25 

I.7. 2 20 87 

I.8. 64 - 22 

I.9. 40 43 14 

I.10. 59 17 14 

I.11 33 35 33 

I.12 50 35 20 

I.13 22 27 54 

I.14 7 30 72 

I.15 51 20 26 



37 

Evaluarea Naţională de la finalul  clasei a VI-a la testul de Matematică şi Ştiinţe au 

participat toţi cei 109 de elevi ai claselor a VI-a şi este de remarcat  numărul mare de elevi 

care au răspuns corect la anumiţi itemi: 

 

     

 

  

  În urma analizării rezultatelor de la Evaluarea Naţională de la finalul  clasei a VI-a s-a 

constatat că unii elevi au avut dificultăţi în rezolvarea corectă a itemilor, cu toate că ei au fost 

familiarizaţi cu tipul de subiecte, prin rezolvarea la fiecare clasă a modelelor de teste propuse de MEN 

şi a altor teste de acelaşi tip. 

La Evaluarea Naţională de la finalul  clasei a VI-a la testul de Matematică şi ştiinţe, au obţinut 

,,punctajul zero” un număr mare de elevi la itemii: 

 
  

Nr. elevi cu punctaj total Nr. itemului Disciplina din care face parte itemul 

98 1 Matematică 

102 2 Matematică 

95 3 Fizică 

59 10 Biologie 

61 6 Matematică 

50 12 Fizică 

51 15 Biologie 

40 9 Biologie 

33 11 Matematică 

41 5 Biologie 

64 8 Fizică 
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Nr. itemului 
Nr. elevi cu punctaj 

zero 
Disciplina din care face parte itemul 

7 2 Matematică 

4 19 Fizică 

5 41 Biologie 

14 7 Fizică 

8 64 Fizică 

Pentru itemii 5 şi 8, cu alegere multiplă, ,,punctajul zero” presupune încercuirea mai multor litere, sau altei 

litere decât cea din dreptul răspunsului corect, sau niciun răspuns. 

La problema 7 de matematică, geometrie mai precis, elevii aveau de calculat măsura unui unghi aplicând 

proprietăţi ale triunghiurilor. O mare parte din elevi au avut raţionamente incomplete cu afirmaţii corecte, dar nu 

suficient de specifice, sau au dat răspunsuri greşite, sau nu au răspuns. O cauză a numărului mare de elevi cu ,,răspuns 

zero” la această problemă este timpul insuficient pentru aprofundarea capitolului ,,Proprietăţi ale triunghiurilor”. 

În rezolvarea problemelor 4 şi 14 mulţi elevi au făcut raţionamente greşite, dar cu exprimarea corectă în unităţi 

de măsură adecvate mărimilor fizice utilizate, sau au utilizat corect definiţia densităţii cu erori de calcul, sau cu 

folosirea neadecvată a unităţilor de măsură, sau au dat răspunsuri greşite, sau nu au răspuns. Acest lucru este 

consecinţa faptului că pentru clasa a VI-a D, profil mozaic, la disciplina fizică, în planul cadru este prevăzută o 

singură oră pe săptămână, insuficient pentru aprofundarea noţiunilor sau rezolvarea problemelor.                         

Rezultatele slabe au fost cauzate şi de faptul că, în general, elevii pun accent pe memorare şi nu pe învăţarea 

logică, şi că testarea elevilor fără note genează un mai puţin interes din partea unor elevi, o motivaţie redusă a lor. 

  

  



 

 

 

 

 

Evaluarea Naţională 2017 

  
 

   Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a în judeţul Prahova a fost 

organizată şi s-a desfăşurat în baza O.M.E.N.C.S. nr 5071/31.08.2016 și a 

Metodologiei de organizare şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 

4801/31.08.2010, în vigoare și în anul școlar 2016-2017. 

            Subiectele elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi 

Examinare, au fost formulate clar şi în strictă concordanţă cu programele 

pentru Evaluarea Naţională. Ca şi modelelepostate pe site-ul ministerului în 

toamnă, subiectele au permis rezolvarea în 120 de minute şi au avut itemi ce au 

urmărit verificarea atingerii standardelor de performanţă pentru nivelul minim 

şi mediu; numărul itemilor cu grad sporit de dificultate a fost mic. 

Transmiterea subiectelor s-a realizat electronic, fiecare centru de examen 

descărcând arhiva cu subiecte în școală. 

           În acest an școlar evaluarea lucrărilor s-a realizat în județul Argeș. 

Evaluarea lucrărilor s-a realizat cu respectarea baremului primit de la CNEE, 

fapt ce aasigurat corectitudinea şi unitatea evaluării 

 Rezultatele obţinute pe discipline, arată astfel: 
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EVALUAREA NAŢIONALĂ  

2017 

 

 

  

DISCIPLINA 

Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi cu 

note 

> 5 

Procent de 

promovabilitate 

LB. SI LITERATURA 

ROMANA 

96 96 95 98,33% comparativ cu 

94,15% la nivel județean 

MATEMATICA 96 96 88 91,66% comparativ cu 79,09 

% la nivel județean 
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LIMBA ŞI LITERATURA    ROMÂNĂ 

Clasa Nr. 

elevi 

Note Procent 

de 

promova

bilitate 

    <5 

  

  

5-5,99 

  

  

6-6,99 

  

  

7-7,99 

  

  

8-8,99 

  

9-9,99 

  

10   

VIII A 36 - - - 8 6 22 - 100% 

VIII B 22 - 1 2 1 6 12 - 100% 

VIII C 15 1 - 2 5 4 3 - 93,33% 

VIII D 23 - - 1 5 12 5 - 100% 

Total 96 1 1 5 19 28 42 - 98,33% 


