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          În urma susținerii probelor de aptitudini, au fost declaraţi admişi în 

învățământul vocațional 8 elevi: 
-  1 elev – profil pedagogie, în cadrul Col. “Jean Monnet”,Ploieşti; 

-  3 elevi – profil sportiv  în cadrul Col. Naţ. ,,M. Viteazul”-Ploieşti; 

-  2 elevi – profil artă  în cadrul Col. Naţ. ,,Carmen Sylva”-Ploieşti; 

-  2 elevi la Liceul Militar ,, Dimitrie Cantemir,, Breaza; 

Prin repartizare computerizată: 105 elevi 
        Filologie- 15 elevi (7 elevi  la Col. Național “Mihai Viteazul” Ploiești, 2 la 

elevi Col. Național “I.L.Caragiale”, 2 elevi la Col. Național “Nichita Stănescu”, 3 elevi 

la Col. Național “Jean Monnet”, 1 elev la Colegiul Tehnic “Ellie Radu”); 

                   Științe sociale - 7 elevi (5 elevi la  Col Național “Nichita Stănescu”, 1 elev  la 

Col. Național “Mihai Viteazul”, 1 elev Liceul Tehnologic “1 Mai” Ploiești); 

        Științe ale naturii - 16 elevi (6 elevi Col. Național “Nichita Stănescu” 

Ploiești, 5 elevi Col. Național “Mihai Viteazul” Ploiești, 1 elev Col. Național 

“I.L.Caragiale”, 1elev Col. Național “Al Ioan Cuza”, 1 elev Col. Național “Nicolae 

Grigorescu” Câmpina,, 1 elev Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”, 1 elev Colegiul 

“Spiru Haret” Ploiești ); 

         Matematică–informatică - 28 de elevi (4 elevi la Col. Național “Mihai 

Viteazul”, Ploiești, 8 elevi la Col Național “I.L.Caragiale”, 7 elevi la Col. Național 

“Nichita Stănescu” Ploiești, 1 elev Colegiul Național “Al. Ioan Cuza”, 1 elev la Liceul 

Teologic Adventist București, 1 elev Col. Național “Nicolae Grigorescu”, 1 elev la 

Liceul Tehnologic “Victor Slăvescu”, 1 elev Col. Național “Jean Monnet” Ploiești, 2 

elevi Colegiul “Spiru Haret” Ploiești, 1 elev Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 

Ploiești ); 

Servicii - 18 elevi; 

Tehnic  - 19 elevi; 

Resurse naturale și protecția mediului - 2 elevi; 

 

În învățământul profesional au fost admiși 3 elevi; 

 

Pe locurile special pentru rromi – 4 elevi; 

 

          Concluzii 
Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019 s-a desfăşurat 

în condiţii de responsabilitate şi eficienţă, apreciind că Metodologia admiterii şi Calendarul 

au permis acoperirea întregii problematici şi derularea în ritm adecvat a etapelor. 
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III.5. EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL  

CLASELOR a II-a, IV-a, a VI-a  

 2017-2018 

 
             În anul şcolar 2017-2018, Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a a fost 

organizată la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Art. 74, alin (2)–(4) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

             Baza metodologică pentru EN-2018 este dată de Metodologia de organizare şi 

desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 

2015-2016, aprobată prin OMENCŞ nr. 3051 din 12.01.2016 și de Calendarul desfăşurării 

EN-2018 aprobat prin OMEN nr 4787 din 30.08.2017  

                      Probele s-au desfăşurat în timpul orelor de curs, în zilele de 7 mai– Limba 

română- scris, 8 mai– Limba română- citit, 9 mai – Matematică la clasa a II-a, clasa a IV-a, 15 

mai - Limba română şi 16 mai - Matematică, clasa a VI-a - 23 mai – Limbă și comunicare, 24 

mai – Matematică și științe, conform calendarului precizat în anexa metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a EN la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a.  

          Testele pentru EN au fost elaborate de către CNEE și au fost formulate clar, precis şi în 

strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studio, având 

un nivel mediu de dificultate. De asemenea, testele pentru EN au avut un format asemănător 

cu cel al evaluărilor internaţionale. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare 

la evaluare au fost cuprinse în Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE. 

          Testele elaborate pentru EN II, au fost structurate astfel încât primul test aplicat a vizat 

evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, cel de-al doilea test a vizat 

evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite și ultimul test, evaluarea 

competenţelor de matematică. Timpul de lucru alocat fiecărui test a fost de 30 de minute la 

clasa a II-a, respectiv 60 de minute la clasa a IV-a și a VI-a. 

          La clasa a IV-a cele două teste au administrate elevilor au avut ca obiectiv evaluarea 

competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română și evaluarea competenţelor de 

matematică.Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel: primul test aplicat vizează 

evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare” iar cel de-al doilea test 

vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. 

          În procesul de evaluare s-a luat în consideraţie orice formulări/modalităţi de rezolvare a 

sarcinilor de lucru ce au corespuns cerinţelor. Subiectele elaborate de CNEE au avut un nivel 

de dificultate mediu.  

          Rezultatele individuale obţinute la EN nu au fost afișate, nu au fost comunicate public 

și nu au fost înregistrate în catalogul clasei. Elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai elevului 

au fost informați asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Rezultatele 

individuale la EN II, IV,VI, cuprinse în fişele de evaluare, au fost supuse unui proces de 

analiză de către colectivul de catedră din școală. În urma acestei analize, cadrele didactice au 

decis, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, 

instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii 

diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind 

elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului s-a luat coroborând rezultatele la EN 

2018 cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului. 

            În ceea ce privește elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masa s-a urmărit 

asigurarea egalității de șanse prin respectarea legislației în vigoare. 
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EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL 

CLASEI A II-a- 2018 

  

 

I. TABEL SINTETIC 

 

Număr de elevi 

înscrişi absenţi prezenţi la  

,,CITIT- 

LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenţi la  

,,SCRIS- 

LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenţi la  

,,MATEMATICĂ” 

prezenţi la  

,,LIMBA 

MATERNĂ” 

cu c.e.s. integraţi 

înscrişi teste 

adaptate 

132 2 131 131 131    

 

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,CITIT- LIMBA ROMÂNĂ 

 

Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

I.1 127  4 - 

I.2 121 1 9 - 

I.3 122  9 - 

I.4 106 2 21 2 

I.5 99 23 7 2 

I.6 108 5 17 1 

I.7 113 5 12 1 

I.8 120  10 1 

I.9 118 2 10 1 

I.10 110 14 5 2 

I.11 116 5 5 5 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,SCRIS- LIMBA ROMÂNĂ” 

 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I.1     

conținut 89 34 8 - 

scrierea corectă a cuvintelor 100 26 5 - 

semnele de punctuație 93 34 4 - 

complexitate 94 24 13 - 

I.2    - 
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alcătuirea corectă a 

propozițiilor 

100 12 19 - 

scrierea corectă a cuvintelor 88 31 12 - 

semnele de punctuție 106 15 10 - 

complexitate/originalitate/titlu 89 26 16 - 

           131 de elevi de clasa a II-a din Școala Gimnazială „Gr. Moisil” au participat la 

testările în cadrul Evaluării Naţionale. Aceştia au susţinut proba  la limba română în 

două etape:testul SCRIS și testul CITIT. 
        La proba de Citit, a fost evaluată capacitatea de a recepta mesajele citite.Testul a conținut 

un text scurt, scris cu caractere mari, potrivit particularităților de vârstă ale copiilor de clasa a 

II-a. Pe baza continutului textului au fost formulate cerințele. Acestea își găseau răspunsul în 

text. 

      S-a urmărit: 

-formularea unor întrebări şi răspunsuri scrise la întrebări legate de tema şi mesajul textului ; 

-identificarea personajelor din text ; 

-alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului , 

-selectarea  unui  titlu potrivit textului citit 

-identificarea trăsăturilor unui personaj și exprimarea părerii personale; 

      La proba de Scris elevii au avut de redactat un bilet şi apoi un text de şase propoziţii, pe 

teme date. Au fost urmărite: 

- scrierea corectă,  

-ordonarea propoziţiilor;  

-claritatea exprimării; 

- respectarea punctuaţiei;  

-aşezarea în pagină. 

      

               ANALIZA REZULTATELOR 

 

       O prima concluzie pe care o putem trage este faptul ca multitudinea paginilor , uneori 

greu de manevrat de către un elev de clasa a II-a, nu este relevantă pentru a arată ca un elev 

are cunoștințe conforme programei școlare . Faptul ca nu sunt penalizați pentru greșelile de 

scriere , va duce in timp, la rezultate ale scrierii foarte deficitare .  

      Elevii au dovedit seriozitate in modul de abordare , și-au însușit cunoștințe legate de 

scrierea cuvintelor, semnele de punctuație, alcătuiesc propoziții, dau dovada de originalitate.  

 

IV. 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.1 111 - 18 1 

I.2 130 - - - 

I.3 92 9 26 3 

I.4 122 - 8 - 

I.5 115 3 10 2 

I.6 75 4 40 9 

I.7 111 4 15 - 
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I.8 30 46 49 5 

I.9 113 - 15 2 

I.10 117 - 12 1 

I.11 78 13 34 5 

I.12 54 - 67 9 

La evaluarea scrisă de la matematică au participat 130 de elevi din cele 5 clase a II-a. 

Menționăm că elevii au reușit să parcurgă în întregime testul. Doar 9 elevi nu au dat 

nici un răspuns la unul sau doi itemi. Nu au fost probleme de înțelegere a enunțului 

exercițiilor, singura inadvertență fiind faptul că testul original a fost redactat color, iar testele 

primite de copii au fost alb – negru, lucru ce a determinat o nedeslușire clară a imaginilor.   

Cei mai mulți elevi (peste 75%) au demonstrat că  știu operațiile matematice și cunosc 

termenii matematici.  

În urma evaluarii, am constatat faptul că unii elevi întâmpină dificultăți în soluționarea 

unei probleme care impune rezolvarea prin două operații și la rezolvarea prin adunare sau 

scădere repatată.  

În urma evaluării scrise la matematică la clasa a II-a, în anul școlar 2017 – 2018, s-a 

constatat faptul că nivelul asimilării cunoștințelor este unul bun. 

MĂSURI AMELIORATIVE – măsuri de recuperare și dezvoltare  

a) Elevii care întâmpină dificultaăți în înțelegerea și soluționarea unor probleme 

matematice vor fi încurajați și sprijiniți în derularea unor programe de recuperare atât în 

școală, cât și în cadrul familiei; 

b) Se urmărește stabilirea unor relații cât mai apropiate între școală și familie, în 

vederea implicării cât mai active a părinților în procesul instructiv-educativ, având ca scop 

atingerea obiectivelor educaționale, conform cerințelor programelor școlare. 
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EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL  

CLASEI A IV-a - 2018 

  

I. TABEL SINTETIC 

 

Număr de elevi 

înscrişi absenţi prezenţi la  

,,LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenţi la  

,, 

MATEMATICĂ” 

 

prezenţi la  

,,LIMBA 

MATERNĂ” 

cu C.E.S. integraţi 

înscrişi cu teste 

adaptate 

116 5 112 113 - - - 

 

 

II. TABEL 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. 108 - 4 - 

I.2. 110 - 2 - 

I.3. 109 - 3 - 

I.4. 111 - 1 - 

I.5. 99 - 13 - 

I.6. 98 13 1 - 

I.7. 105 - 7 - 

I.8. 102 - 10 - 

I.9. 95 - 17 - 

I.10. 96 2 14 - 

I.11. 86 18 7 1 

I.12. 108 3 1 - 

I.13. 101 9 2 - 

I.14. 78 28 6 - 

I.15. 73 34 5 - 

 

 

III. 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.I. 108 - 5 - 

I.2. 101 - 12 - 
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I.3. 108 - 5 - 

I.4. 104 1 8 - 

I.5. 97 - 14 2 

I.6. 105 1 7 - 

I.7. 104 5 4 - 

I.8. 85 14 14 - 

I.9. 82 16 14 1 

I.10. 87 16 10 - 

I.11. 109 1 3 - 

I.12. 101 - 11 1 

I.13. 90 1 22 - 

I.14. 108 - 5 - 

I.15. 90 13 9 1 

I.16. 95 9 9 - 

I.17. 56 28 27 2 

I.18. 105 2 4 2 

I.19. 112 - 1 - 

I.20. 100 5 7 1 

          

            În anul școlar 2017 – 2018 în Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Ploiești s-a susținut 

Evaluarea Națională la română și matematică la clasa a IV-a, elevii obținând rezultate bune și 

foarte bune. 

 Analiza rezultatelor la toate clasele a IV-a a condus la concluzia că majoritatea elevilor 

au dobândit la limba română pe parcursul ciclului primar achiziţii relevante pentru  

comunicarea scrisă şi pentru familiarizarea cu texte literare. Textele au fost accesibile elevilor, 

fiind bine alese din literatura pentru copii: ”Cuvinte vrăjite”, de Pierre Gamarra (testul 1) și 

”Povestea unei familii fericite”, de Leon Magdan (testul 2).  

 Conținuturile cu mare încărcătură educativă ale textelor au oferit elevilor posibilitatea 

să demonstreze capacitatea de înțelegere a mesajului scris, prin răspunsuri bine formulate la 

întrebările date, prin felul corect în care au ordonat ideile principale, prin argumentările bine 

construite. 

 Compunerile realizate au evidențiat capacitatea elevilor de a respecta cerințele de 

alcătuire a unui text și faptul că pot alege un titlu potrivit. Majoritatea scriu corect, caligrafic, 

respectă așezarea în pagină și se încadrează în numărul de rânduri cerut (10-12). De asemenea 

mulți elevi și-au demonstrat creativitatea și un nivel crescut de dezvoltare personală. 

 

 Evaluarea la matematică a vizat următoarele domenii de conținut: numerele, figurile 

geometrice/măsurători și organizarea datelor, domeniile cognitive fiind: cunoaștere, aplicare și 

raționament. 

 Un număr mare de elevi au rezolvat bine și foarte bine exercițiile și problemele date. 

S-a constatat că elevii cunosc scrierea cu cifre arabe și romane, pot aproxima numerele la 

ordinul dat, știu să ordoneze numerele crescător/descrescător.  

 Ei au deprinderi de calcul, stăpânesc ordinea efectuării operațiilor, rezolvă corect 

probleme cu mai multe operații și sunt familiarizați cu modul de organizare a datelor într-un 

tabel. 

 Există și elevi care întâmpină dificultăți la matematică, ei rezolvând, în special itemii 

cu o complexitate mai mare, parțial sau incorect. 
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 Dat fiind fapul că pe parcursul celor cinci ani de școală primară (incluzând clasa 

pregătitoare) elevii au devenit tot mai responsabili și mai motivați, considerăm că într-o 

măsură foarte mare elevii se vor integra cu ușurință în ciclul gimnazial și vor fi capabili să 

continue activitatea de învățare atât la limba română, cât și la matematică, precum și la 

celelalte discipline școlare. 

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL 

CLASEI A VI-a - 2018 

  

 

I. TABEL SINTETIC 

 

Număr de elevi  

înscrişi absenţi prezenţi la  

,,LIMBÃ ṢI 

COMUNICARE” 

prezenţi la  

,, MATEMATICĂ 

ṢI ṢTIINTE ALE 

NATURII” 

 

cu C.E.S. integraţi 

înscrişi cu teste 

adaptate 

109 3 107 108 - - 

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, LIMBÃ ṢI COMUNICARE” 

 

Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj partial cu punctaj zero 

I. 50 54 3 

II.A 87 18 2 

II.B 69 35 3 

III 48 38 21 

IV.1 50 44 13 

IV.2 34 65 10 

IV.3 47 42 18 

IV.4 43 51 13 

VI. 49 48 10 

VII. 60 37 10 

VIII. 51 39 17 

IX. 39 51 17 

X. 59 41 7 

 

         Rezultatele obţinute au fost analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu 

elevii, urmate de dezbateri la nivelul clasei. 

        Faţă de anul şcolar trecut , se poate obseva, conform centralizatorului pentru rezultate, că 

a crescut numărul de elevi care au răspuns corect. 

        Numărul elevilor care au dat răspunsuri corecte se situează între 73 şi 111 elevi. 
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       Astfel, la itemii I.I., I.2., I.3., I.4., I.7.,  I.12. au fost răspunsuri corect date de aproximativ 

toţi elevii chestionaţi. (între 105 şi 111 din 112 prezenţi).  

       De asemenea, putem constata că a scăzut  numărul  de elevi care au dat răspunsuri parţial 

corecte. Au răspuns incomplet la itemii I.6.-13 elevi, I.13. -28 de elevi, I.17. -28 de elevi, din 

cei 112 prezenţi.Elevii care nu au răspuns sau care au oferit un răspuns eronat sunt în număr 

foarte mic.(între 1şi 27 de elevi). Itemii care au pus în dificultate răspunsurile elevilor sunt: 

I.9., I.10., I.5.,  

       Deficiențele constatate privesc: 

-probleme de interpretare a semnificaţiei unor secveţe de text. 

- dificultăţi de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere; 

- dificultăţi de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor. 

 -indiferența unora dintre elevi faţă de învăţătură, 

– faptul că nu sunt notaţi cu punctaje ce pot fi trecute în catalog, etc. 

       Ca urmare a analizei rezultatelor obținute de elevi la EN,  se impun o serie de măsuri în 

vederea remedierii deficienţelor actuale, pentru a se ajunge la un standard ridicat de 

performanţă. Astfel, se propun următoarele activităţi în cadrul orelor din trunchiul comun sau 

a orelor de pregătire suplimentară, care se vor desfășura în continuare: 

  -exerciţii de vocabular; 

– exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor sintagme/ imagini artistice/ figuri de stil; 

– lectura unor texte la prima vedere (literar/ nonliterar) cu scopul înţelegerii semnificaţiei 

acestora şi de a comenta sensul lor global; 

– exerciţii de comentare a unor secvenţe/a titlului unei opere literare; 

  – exerciţii de exprimare şi argumentare a unei opinii,în raport cu o situaţie reală sau cu o 

secvenţă textuală dată, şi de integrare corectă a argumentelor şi a conectorilor adecvaţi la 

nivelul enunţului.           

        Cauzele acestor rezultate : 

        Elevii, care au rezultate slabe frecventează în mică măsură orele,sau  se constată lipsa 

interesului manifestat de unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor (controlarea temelor, 

prezenţa la şedinţe, consultaţii). Elevii care au rezultate slabe frecventează în mică măsură 

orele. 

        La limba engleza elevii au avut de rezolvat  sarcinile de lucru I-VI pe baza unui text-

suport, sarcini ce au urmarit modul in care elevii au inteles informatiile oferite. 

        La itemul I elevii au avut de aratat carui text ii apartin anumite informatii, iar 

raspunsurile au fost 50 corecte si complete, 54 partiale si 3 cu punctaj zero. 

        Itemul II a verificat modul in care elevii pot asocia cuvinte care sa reflecte informatiile 

prezentate. 69 de elevi au raspuns corect si complet, 35 partial si 3 au avut punctaj zero. 

       Itemul III a urmarit transcrierea a 2 cuvinte ce denumesc activitati legate de domeniile 

prezentate. 48 de elevi au raspuns corect, 38 partial, iar  21 au avut punctaj zero. 

       Itemii IV3 si IV4 au avut ca obiectiv clasificarea adevarat/fals a unei secvente din text, 

precum si justificarea alegerii. Raspunsurile au fost urmatoarele- la  itemul IV3, 47-punctaj 

total, 42- punctaj partial, 18 punctaj zero, iar la  itemul IV4, 43-punctaj total, 51- punctaj 

partial, 13 punctaj zero. 

       La itemul VI li s-a cerut elevilor sa constinue propozitii cu informatii din text, iar  49 

elevi au avut punctaj total, 48 punctaj partial si 10 punctaj zero. 
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       Elevii au avut de prezentat intr-un enunt asemanarea dintre cele doua texte citite: 100 de 

elevi au obtinut punctaj total, 37 partial, 10 punctaj zero. 

     51 elevi au raspuns corect si complet la o intrebare legata de experienta personala, 39 au 

raspuns partial si 17 nu au raspuns. 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,MATEMATICĂ ṢI ṢTIINTE ALE 

NATURII” 

 

Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj partial cu punctaj zero 

I.I. 99 1 8 

I.2. 87 2 19 

I.3. 104 0 4 

I.4. 34 17 57 

I.5. 66 0 42 

I.6. 64 22 22 

I.7. 10 34 64 

I.8. 89 1 18 

I.9. 37 53 18 

I.10. 39 20 49 

I.11 40 48 20 

I.12 81 14 13 

I.13 43 31 34 

I.14 5 42 61 

I.15 62 23 23 

 

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

participat 108 de elevi ai claselor a VI-a ( un elev absent).  

Este de remarcat  numărul mare de elevi care au răspuns corect la anumiţi itemi: 

 

Nr. elevi 

cu punctaj 

total 

Nr. 

itemului 
Disciplina din care 

face parte itemul 

104 3 Fizică 
99 1 Matematică 
89 8 Fizică 

87 2 Matematică 
81 12 Fizică 
66 5 Biologie 

64 6 Matematică 
62 15 Biologie 

Se observă că elevii: 

- au interpretat, prelucrat şi asociat corect datele din tabele si diagrame (itemii 1, 2, 3 şi 

8); 

- au făcut raţionamente corecte şi complete în rezolvarea problemelor de matematică 

(itemul 6);  

- au identificat corect unităţile de măsură ( itemul 3); 


