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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa I
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
PARTEA I
Descriptori de performanŃă:
CALIFICATIVE
ITEMUL

I1

I2

I3

4 a)

4 b)

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

INSUFICIENT

- Răspuns corect şi
complet: taie cu o
linie toate cele patru
imagini care nu se
potrivesc.

- Răspuns parŃial
corect: taie cu o linie
trei dintre imaginile
care nu se potrivesc.

- Răspuns parŃial
corect: taie cu o linie
două dintre imaginile
care nu se potrivesc.

- Răspuns corect şi
- Răspuns parŃial
corect: uneşte corect
complet: uneşte
corect toate cele patru trei perechi de
perechi de imagini ale imagini ale căror
căror denumiri au
denumiri au înŃeles
înŃeles opus.
opus.
- Răspuns corect şi
- Răspuns parŃial
complet: încercuieşte corect: încercuieşte
corect toate cele trei corect două imagini
imagini
reprezentative
reprezentative
pentru povestea
pentru povestea
cerută.
cerută.
- Răspuns corect şi
- Răspuns parŃial
complet: trasează
corect: trasează
numărul corect de
numărul corect de
liniuŃe
liniuŃe
corespondente
corespondente
silabelor pentru
silabelor pentru
toate cele cinci
patru/ trei cuvinte
cuvinte reprezentate reprezentate de
de imagini.
imagini.

- Răspuns parŃial
corect: uneşte corect
două perechi de
imagini ale căror
denumiri au înŃeles
opus.
- Răspuns parŃial
corect: încercuieşte
corect o singură
imagine
reprezentativă
pentru povestea
cerută.
- Răspuns parŃial
corect: trasează
numărul corect de
liniuŃe
corespondente
silabelor pentru
două cuvinte
reprezentate de
imagini.

- Răspuns corect şi
complet: taie cu o
linie toate cele patru
imagini care
sugerează cuvinte
care încep cu
sunetul M.

- Răspuns parŃial
corect: taie cu o linie
două imagini care
sugerează cuvinte
care încep cu
sunetul M.

- Răspuns incorect:
taie cu o linie o
singură imagine care
nu se potriveşte/ nu
taie nicio imagine/ le
greşeşte pe toate.
- Răspuns incorect:
uneşte corect o
singură pereche de
imagini ale căror
denumiri au înŃeles
opus.
- Răspuns incorect:
nu încercuieşte
niciuna dintre
imaginile
reprezentative pentru
povestea cerută/ le
greşeşte pe toate.
- Răspuns incorect:
trasează numărul
corect de liniuŃe
corespondente
silabelor pentru un
singur cuvânt
reprezentat de
imagini/ nu trasează
nicio liniuŃă/ le
greşeşte pe toate.
- Răspuns incorect:
taie cu o linie o
singură imagine care
sugerează cuvinte
care încep cu
sunetul M/ nu taie
nicio imagine/ le
greşeşte pe toate.

- Răspuns parŃial
corect: taie cu o linie
trei imagini care
sugerează cuvinte
care încep cu
sunetul M.
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- Răspuns corect şi
- Răspuns parŃial
complet: încercuieşte corect: încercuieşte
toate cele trei
două imagini care
imagini care
sugerează cuvinte
sugerează cuvinte
ce se termină cu
ce se termină cu
sunetul C.
sunetul C.

4 c)

- Răspuns parŃial
- Răspuns incorect:
corect: încercuieşte o nu încercuieşte nicio
singură imagine care imagine/ le greşeşte
sugerează cuvinte ce pe toate.
se termină cu sunetul
C.

PARTEA a II-a
Descriptori de performanŃă:
CALIFICATIVE
ITEMUL

5

FOARTE BINE

BINE

Răspuns corect şi
complet: scrie corect,
îngrijit, lizibil,
respectând spaŃiul
grafic, toate literele
date.

Răspuns parŃial
corect: scrie corect şi
lizibil, respectând
spaŃiul grafic, toate
literele date.

SUFICIENT
Răspuns parŃial
corect: scrie lizibil,
respectând spaŃiul
grafic, toate literele
date

INSUFICIENT
Răspuns incorect:
scrie literele date,
fără a respecta
spaŃiul grafic/ nu
scrie literele date/ le
greşeşte pe toate.

Evaluare finală:
CALIFICATIVUL
FINAL

ITEMI
Rezolvă integral şi corect 5 itemi.
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; incorect 1 item/ parŃial 1 item.
Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parŃial 1 item/ incorect 2 itemi.
Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi.
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FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
INSUFICIENT

