
 
 

TESTUL PREDICTIV 
 

Testul predictiv este o formă de evaluare inițială, al cărui rol este diagnostic și prognostic, de pregătire a 
noului program de instruire. Evaluarea inițială este esențială pentru că ea va revela competențele specifice 
nestructurate sau parțial structurate ale fiecărui elev. Pornind de la rezultatele evaluării, profesorul va construi 
ulterior activități de învățare în vederea structurării competențelor cu ajutorul conținuturilor asociate. 

 
STRUCTURA TESTULUI PREDICTIV - GIMNAZIU 

 
SUBIECTUL ITEMII 

PARTEA I 
Folosește ca suport un text literar 
la prima vedere/ studiat, pe baza 
căruia se formulează itemi 
obiectivi/ semiobiectivi. 

A Itemii obiectivi/ semiobiectivi 1- 4 vizează înțelegerea textului. 

B 

Itemii obiectivi/ semiobiectivi 5 -10 sunt itemi cu răspuns scurt și 
elaborat referitori la domeniul foneticii, lexicului, ortografiei și 
punctuației, morfologiei și sintaxei. 

PARTEA A II-A 
Conține un item subiectiv, care presupune redactarea unei 
compuneri scurte. 

Recomandări:  
Textele alese pentru clasele a V-a și a VI-a să aparțină genului epic, iar pentru clasele a VII-a și a VIII-a să 
aparțină genurilor epic sau liric. 
Dimensiunea textelor suport și limitele de spațiu pentru compuneri să fie adaptate particularităților de vâstă/ 
nivelului de școlaritate. 
Durata testului este de 45 de minute. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Limba şi literatura română 

Evaluare iniţială  
Clasa a V-a 

MODEL C.N.E.E.  
 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

 
 
Citeste următorul text: 
 

Prin ușa întredeschisă apăru un bot cafeniu, lucios, apoi două urechi ascuțite, asemenea stegulețelor 
marinărești de semnalizare. Întreaga înfățișare a câinelui – ochii iscoditori, botul adulmecător și mai ales coada 
bârligată ca un ciudat semn de întrebare – avea în dimineața aceea aerul să spună: „Hotărât, aici se petrec 
lucruri de neînțeles!” Înconjură masa din mijlocul camerei şi, ajungând în dreptul patului, se opri o clipă, apoi se 
așeză pe labele dinapoi, mârâind.  

Dintre perne îşi înălţă capul ciufulit un băiat. Clipi somnoros şi, întâlnind mutra caraghioasă a câinelui, 
tresări:  

— Sunt în vacanţă, bătrâne Top. Puteai să mă laşi să mai dorm un pic, nesuferitule …  
Simțind dojana, câinele lăsă botul în jos, închise ochii și, supus, intră sub pat. Aici era locul lui de ispășire 

a pedepselor. De fiecare dată când făcea câte o poznă fie era dojenit sau pedepsit, Top se ascundea sub patul 
lui Sandu. Stătea nemișcat, cu ochii închiși pe jumătate, cu botul pe covor, până când îl striga cineva.   

— Hai, Top, îi spuse Sandu, nu m-am supărat. Dacă te-am făcut „nesuferit" a fost așa, din prietenie.    
Băiatul mai stătu câteva clipe în pat, privind pe fereastră cum se legăna o ramură subțire de salcâm pe 

care poposise o vrabie ca un pumn de cenușă. Apoi îl căută cu ochii pe Top. Câinele nu părăsise încă locul de 
ispășire a pedepselor.   

— Hai, ieși odată, Top. Sunt în vacanță, dar tot am treabă. Bine ai  făcut că m-ai trezit!  
Octav Pancu-lași, Marea bătălie de la „Iazul mic” 

 
Partea I – Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos. 

A. Receptarea textului  
1. Menţionează două personaje ale textului dat.  4 puncte 
2. Ilustrează, cu un exemplu din text, o trăsătură a personajului Sandu.  4 puncte 
3. Formulează două idei principale din textul dat.  4 puncte 
4. Precizează, într-un enunţ, motivul pentru care Top intră sub pat.  4 puncte 

  
B. Limbă şi comunicare 

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

a) Cuvântul supărat are 4 consoane şi 3 vocale.  
b) Cuvântul fereastră se desparte în silabe: fe-rea-stră.  

6. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect:  4 puncte 
    Cuvintele cu sens asemănător pentru sensul din text al cuvintelor subliniate, ciudat şi înalţă, sunt:  

a) invidios şi îndreaptă; 
b) curios şi ridică; 
c) straniu şi creşte.  

7. Numeşte câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Dacă te-am 
făcut „nesuferit" a fost așa, din prietenie.    4 puncte 

8. Explică folosirea semnului exclamării în enunţul: Bine ai  făcut că m-ai trezit! 4 puncte 
9. Transcrie din textul dat un substantiv şi un verb.  4 puncte 
10. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul vacanţă să fie subiect.  4 puncte 



 
 

Partea a II-a  
Scrie o compunere de 80 – 100 de cuvinte în care să prezinţi o posibilă continuare a textului dat. 30 de 

puncte 
În compunerea ta, trebuie: 

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;  
– să te raportezi la o idee sau la un personaj din textul dat;  
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 
 
NOTĂ: 20 puncte se acordă pentru redactarea întregii lucrări astfel: unitatea compoziţiei – 2 puncte; 
coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 4 puncte; 
ortografie  – 4 puncte; punctuaţia  – 4 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 2 puncte; lizibilitatea – 2 
puncte. 
 

 
Evaluare iniţială 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
Clasa a V-a 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE & MODEL DE RĂSPUNS 
 

 Se punctează orice formulare/modalitate 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 la 10 a punctajului total 

acordat pentru lucrare. 
 

Partea I 
A.  

1. câte 2 puncte pentru menţionarea celor două personaje ale textului dat (Sandu şi Top)   2 x 2 p. = 4 puncte 
2. ilustrarea oricărei trăsături a personajului indicat                                                                                4 puncte 

 menţionarea trăsăturii  ( de exemplu: recunoștință)– 2 p.  
 ilustrarea trăsăturii menţionate ( de exemplu: Bine ai  făcut că m-ai trezit! )– 2 p.  

3. câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale din textul dat ( de exemplu: Top pătrunde în 
cameră prin ușa întredeschisă. Sandu îi reproșează că l-a trezit.)                      2 x 2 p. = 4 puncte 

4. – precizarea motivului pentru care Top intră sub pat. (de exemplu: Top se ascunde sub pat, deoarece crede 
că a fost certat.)                                                                                                                                        3 puncte 
    – formularea în enunţ                                                                                                                            1 punct 

B.   
5. câte 2 puncte pentru scrierea corectă a valorii de adevăr a fiecărei afirmaţii (a – Adevărat; b – Fals)  2 x 2 p. 
= 4 puncte 
6. notarea literei corespunzătoare răspunsului corect (b)                                                                       4 puncte 
7. câte 2 puncte pentru numirea oricărui cuvânt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele indicate (de 
exemplu: nesuferit –  simpatic; prietenie – duşmănie)                                                            2 x 2 p. = 4 puncte 
8. explicarea folosirii semnului exclamării în enunţul dat (de exemplu: marchează sfârşitul unui enunţ exclamativ) 
                                                                                                                                                                  4 puncte 
9. câte 2 puncte pentru transcrierea, din textul dat, a oricărui substantiv (de exemplu: uşa) şi a oricărui verb (de 
exmeplu: apăru).                                                                                                                      2 x 2 p. = 4 puncte 
10. alcătuirea enunţului (de exemplu: Vacanţa a trecut.)                                                                        4 puncte 
 
Partea a II-a 



 
– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 8 p.; cu respectarea parţială a 
succesiunii logice a faptelor – 5 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 p.           8 puncte 
– raportarea la o idee sau la un personaj din textul dat                                                                            4 puncte 
– câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 
                                                                                                                                                 2 x 3 p. = 6 puncte 
– respectarea structurii unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere – 6 p.; parţial – 3 p.                 6 puncte 
                                                                                                                                                                                                                                  
– adecvarea conținutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p.                                               2 puncte 
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                                                                      2 puncte 
Redactare – 20 de puncte   
– unitatea compoziţiei                                                                                                                             2 puncte 
– coerenţa textului                                                                                                                                   2 puncte 
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 4 p.; adecvarea parţială – 2 p.   

                                                                                                                                                             4 puncte 
– ortografia (0-1erori – 4 p.; 2 erori – 3 p.; 3 erori – 2 p.; 4 sau mai multe erori – 0 p.)                          4 puncte 
– punctuaţia (0-1erori – 4 p.; 2 erori – 3 p.; 3 erori – 2 p.; 4 sau mai multe erori – 0 p.)                            4 puncte 
– aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                                                2 puncte 
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                                                2 puncte 
 
NOTĂ! În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă minimum 80 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 
 

MATRICEA DE SPECIFICAȚIE 
Test inițial - Clasa a V-a 

SUBIECTUL ITEMUL Competenţa specifică evaluată / conţinuturi asociate 
Nivel 
taxonomic 
 

PARTEA I 

A 

1 2.1. Identificarea a două personaje cunoaştere 
2 2.1. Ilustrarea unei trăsături a personajului înţelegere 
3 2.2. Formularea a două idei principale înțelegere 

4 
2.1. Precizarea, într-un enunţ, a motivului 
pentru care Top intră sub pat 

înțelegere 

B 

5 
4.4. Stabilirea corectitudinii/ incorectitudinii 
afirmațiilor 

cunoaştere 

6 
4.2. Notarea literei corespunzătoare 
răspunsului corect ( indicarea corectă a 
sinonimelor) 

cunoaştere 

7 
4.2. Numirea câte unui cuvânt cu sens opus 
pentru fiecare dintre cuvintele subliniate. 

analiză 

8 
4.4. Explicarea folosirii semnului exclamării 
în enunţul dat 

cunoaştere 

9 
4.1. Transcrierea din textul dat un substantiv 
şi un verb 

cunoaştere 

  10 
4.1. Alcătuirea unui enunţ în care cuvântul 
vacanţă să fie subiect 

aplicare 

PARTEA A II-A 3.1. Redactarea unei compuneri narative sinteză 

 
 

 
 


