
 
 

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 – LICEU 
 

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 vizează înțelegerea textului, 
utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea şi 
interpretarea personalizată a textului. 

B 
Itemii obiectivi/ semiobiectivi 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 de tip eseu, care vizează exprimarea unei 
opinii/ o argumentare, pornind de la textul suport la prima 
vedere. 

Recomandări:  
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Test predictiv - Clasa a XII-a 

 
Partea I                               (60 de puncte) 
Citește textul: 

«Pompi» nu de la Pompilia, ci de la «pompă». «Pompa de desfundat suflete» – poreclă datorată expresiei 
uimit încurajatoare a sprâncenelor circumflexe înălţate încă de ochii rotunzi – ei, nu mai spune! –, plus 
conformaţia dinţilor, un prognatism pe care buzele nu reuşeau să-l acopere, astfel că permanentul zâmbet le 
dădea celor din jur impresia că sunt ascultaţi cu participare. Această modelare a chipului o predestinase: faţă 
de Pompi, oricine simţea nevoia să-şi deşerte sacul.[…] 

Odată cu majoratul, a încetat să se mai necăjească pentru alţii. S-a mulţumit să asculte şi să spere că, 
mai devreme sau mai târziu, dincolo de masca Pompi, cineva o va descoperi pe Amalia cea tandră, sub rochiile 
maro, austere, cineva o să întrezărească trupul suplu, de fausse maigre, cu piele brună şi mătăsoasă. I se 
încredinţau acum amoruri fatale, intrigi, infidelităţi, ticăloşii, ca şi cum simpla spovedanie la Pompi cea discretă 
i-ar fi absolvit pe toţi de toate vinele. Aveau nevoie de ea ca de un zid al plângerii. Apoi o uitau. O lăsau 
împovărată de exaltările lor de femei căpiate din dragoste, de minciunile lor de hămesiţi după bunuri şi rosturi 
superlative, de viciile şi falsele lor justificări, iar Pompi, tot mai uscată de flăcările ce pârjoleau împrejur, îşi ungea 
pantofii cu cremă de faţă, îşi curăţa rochiile maro cu oţet, bijuteriile de argint cu pastă de dinţi şi încerca să dea 
o logică poveştilor ascultate, să le încheie cumva pentru a putea uita de ele, aşa cum o uitau şi protagoniştii ieşiţi 
într-un fel sau altul din impas. (Adriana Bittel, Cum încărunţeşte o blondă- povestirea Pompi pe bancă) 
 
prognatísm - conformație particulară a feței omului care constă în proeminența anterioară (în formă de bot) a 
maxilarelor sau a arcadelor dentare ale acestora; 
de fausse maigre – delicat; 
 
A.   
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:                                
1. Prima linie de pauză din primul paragraf introduce o:                                                                                  8 p. 
a. construcţie incidentă; 
b. apoziţie;   
2. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: conformaţia şi spovedanie.                  8 p                                      
3. Construiește câte un enunț pentru a ilustra sensul propriu și sensul figurat al cuvântului bijuterie.              8 p. 
4. Selectează structuri care conțin două figuri de stil diferite, numindu-le.                                8 p. 
5. Comentează, în 60-100 de cuvinte, secvenţa: „Odată cu majoratul, a încetat să se mai necăjească pentru alţii. 
S-a mulţumit să asculte şi să spere că, mai devreme sau mai târziu, dincolo de masca Pompi, cineva o va 
descoperi pe Amalia cea tandră, sub rochiile maro, austere, cineva o să întrezărească trupul suplu, de fausse 
maigre, cu piele brună şi mătăsoasă”.                                                                                                                8 p. 
        
B.  Pentru fiecare dintre exerciţiile de mai jos, corect rezolvate, se acordă 4 puncte. 
 
1. Enunţul corect este:  
a) Nu e dificil a şti să scrii forma corectă a substantivului nearticulat ,,copii”.  
b) Nu e dificil a ştii să scri forma corectă a substantivului nearticulat ,,copii”.  
c) Nu e dificil a şti să scri forma corectă a substantivului nearticulat ,,copii”.  
d) Nu e dificil a ştii să scrii forma corectă a substantivului nearticulat ,,copiii”.  
 
2. Identificaţi enunţul care nu conţine niciun dezacord:  
a) Ea a suportat cât a suportat puţine femei.  
b) Câte accesări s-a făcut la acest site?  
c) Ce-i cu întrebările acestea?  
d) Maria sau Dan vin la concert?  



 
 
3. Formularea corectă este:  
a) dragele mele fete;  
b) dragile mele fete;  
c) drage fete;  
d) ultimile fete. 
4. Forma corectă a verbului ,,a trebui” la indicativ prezent, persoana a III-a, singular, este:  
a) trebue;  
b) trebuiesc;  
c) trebuie;  
d) trebuieşte.  
 
5. Identificaţi enunţul în care există un dezacord:  
a) Pictura românească din secolul al XIX-lea este cunoscută pe plan european.  
b) Literatura, pictura şi arhitectura secolului al XIX-lea a avut un rol determinant în cultura naţională.  
c) Stilul brâncovenesc este reprezentativ pentru arhitectura românească.  
d) Cultura naţională, atât prin dimensiunea spirituală, cât şi prin cea materială, are un rol important în modelarea 
identităţii poporului român.  
 
Partea a II-a                                (30 de puncte) 
 
Redactează un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre capacitatea omului 
de a fi empatic la suferințele celorlalți raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Cum 
încărunţeşte o blondă de Adriana Bittel, cât și la experiența personală sau culturală. 
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;  
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de 
ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  
 

Matricea de specificație 
 

SUBIECTUL ITEMUL Competenţa specifică evaluată / conţinuturi asociate 
Nivel 
taxonomic 
 

PARTEA I 

A 

1.  1.3 Identificarea rolului liniei de pauză cunoaştere 
2.  1.1 Numirea sinonimelor contextuale înţelegere 

3.  
1.1 Construcţia enunţurilor cu sensul propriu 
şi figurat 

cunoaştere 

4.  
1.2 Exemplificarea  corectă a figurilor de stil 
selectate 

cunoaştere 

5.  2.1 Comentarea secvenţei  analiză 

B 

1.  1.2 Identificarea enunţului corect cunoaştere 
2.  1.2 Identificarea enunţului corect cunoaştere 
3.  1.2 Identificarea structurii corecte cunoaştere 
4.  1.2 Identificarea structurii corecte cunoaştere 
5.  1.2 Identificarea enunţului corect cunoaştere 

PARTEA A II-A 4.2.  Exprimarea propriei opinii sinteză 

 
Barem de evaluare și de notare pentru testul predictiv& model de răspuns - clasa a XII-a 

 



 
 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 punctajului total acordat la 10. 
 
 
PARTEA I (60 de puncte) 
A. 
1. b; 8 puncte 
2. conformaţia – aspectul; spovedanie – mărturisire; 8 puncte 
3. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunțuri corecte a sensurilor denotativ și conotativ ale cuvântului indicat. 
De exemplu: Bijuteriile din platină sunt considerate mai valoroase decât cele din aur. ( sens dnotativ) Palatul 
Brukenthal este considerat o bijuterie arhitecturală. ( sens conotativ) 2x4p=8 puncte 
4. câte 4 puncte pentru selecţia şi identificarea corectă a fiecărei figuri de stil; exemplu: epitetul „ochii rotunzi”; 
enumeraţia: „trupul suplu, de fausse maigre, cu piele brună şi mătăsoasă”. 8 puncte 
5. comentarea nuanțată a secvenței prin referire la mesaj și mijloacele artistice - de exemplu: secvența 
consemnează, pe de o parte, o maturizare a personajului feminin, dar și o stare de resemnare a acesteia, 
rămânând însă vie dorința adolescentei de fi descoperită și apreciată;  se remarcă discrepanța între aparență ( 
vestimentația ternă, fadă care face din eroină o prezență discretă, insesisabilă de către cei din jur, aceasta fiind 
căutată doar în momentele în care au nevoie de un confident ) și esență ( se remarcă feminitatea, faptul că 
Pompi este o ființă sensibilă, capabilă de emoții puternice etc;  structurile nominale conturează succint portretul 
fizic și moral al lui Pompi din perspectiva unui narator omniscient, care știe tot ce gândește și simte personajul 
etc)– 8p/ comentare parţială – 4p / comentarea superficială – 2 puncte; 8 puncte 
 
B. Se acordă 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. Răspunsurile corecte: 1. A ; 2.C ; 3.B ;  4. C; 5. B; 
 
PARTEA a II-a (30 de puncte) 
– pentru conținutul eseului: 20 puncte 
 formularea unei opinii corespunzătoare 4 puncte 
 susținerea pertinentă a opiniei formulate – 8 puncte/ susținere inadecvată, cu argumente irelevante – 2p 
 valorificarea oricăror informații/ idei din textul dat - 4 puncte 
 formularea unei concluzii adecvate - 4 puncte 
– pentru redactarea textului: 10 puncte 
 respectarea structurii textului argumentativ- 2 puncte 
 respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuație- 6 puncte; 0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 

4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p) 
 respectarea limitei de spațiu indicate- 2 puncte 
 
De exemplu: 

Omul este o ființă complexă, profund emotivă, capabilă să rezoneze cu cei din realitatea sa imediată sau 
chiar cu „ființele de hârtie”, așa cum numea Roland Barthes personajele din realitatea imaginară. Fie că 
empatizează cu ființele apropiate sau cu simpli străini sau că se  transpune în universul imaginar al personajelor 
din operele lecturate, că o face în situații limită sau în clipe de exaltare supremă, în momente de suferință sau 
bucurie, omul este dovada vie că trăiește empatic, afectiv, prin transpunere reală, efectivă în viața celor din jur 
sau a personajelor din cărțile preferate. 

În primul rând, persoanele empatice sunt capabile să facă apel la propria experiență pentru a înțelege ceea 
ce spun și ce simt ceilalți. Ființe profund sensibile, acestea rezonează mai ales cu suferințele altora, ajungând 
să ofere sprijin celor aflați în situații limită. Fie că este vorba de un gest de blândețe sau o vorbă de mângâiere 
sau că presupune un ajutor material concret, reacția empatică este dovada că omul este incapabil să rămână 
indiferent la suferințele altora. Confirmarea o reprezintă Pompi, personajul din opera Adrianei Bittel, Cum 
încărunţeşte o blondă, o adolescentă sensibilă căreia „ i se încredinţau ....amoruri fatale, intrigi, infidelităţi, 
ticăloşii” de către cei din anturajul său. Ea este dovada că oameni fiind, ființe supuse unor emoții puternice, de 
suferință, așteptare, deznădejde sau tristețe, suntem oarecum programați genetic să răspundem când suntem 



 
sub impulsul emoțiilor. Însă, empaticii se consumă mai repede decât oamenii obișnuiți pentru că ei absorb ca un 
burete emoțiile celorlalți fapt ce se desprinde și din textul dat, în care se consemnează faptul că, după ce i se 
confesau lui Pompi „O lăsau împovărată de exaltările lor de femei căpiate din dragoste, de minciunile lor de 
hămesiţi după bunuri şi rosturi superlative, de viciile şi falsele lor justificări, iar Pompi, tot mai uscată de flăcările 
ce pârjoleau împrejur”. 

Pe de altă parte, deși omul este conștient de aceste riscuri, stă în natura ființei umane, copil sau adult, să fie 
empatică la suferințele celorlalți. Astfel, nu este deloc neobișnuit să vedem copii oferind afecțiune necondiționată 
animalelor sau altor copii plângând sau adulți care oferă sprijin unor necunoscuți aflați la ananghie. Că este un 
gest asumat, firesc și spontan o dovedește și Ion Th. Ilea, autorul textului „O retrospectivă” care consemnează 
în scrierea sa memorialistică detalii referitoare la firea empatică a lui Camil Petrescu, „virtutea pe care și-a 
construit el întregul său eșafod intelectual și moral”. Impresionat de drama unui tânăr poet, devastat de boală și 
măcinat de lipsurile materiale, Camil Petrescu se oferă fără reținere să-i cumpere medicamentele necesare 
însănătoșirii, preocupându-se totodată și de viitorul său. Astfel, la scurt timp după acest incident, Ion Th. Ilea 
consemnează faptul că tânărul artist a fost văzut îmbrăcat cu un costum nou, sugerându-se astfel o nouă 
intervenție, de data aceasta și mai discretă, a scriitorului. 

Concluzionând, omul este cu siguranță capabil de empatie la suferințele celorlalți, depinde însă de noi dacă 
acționăm și reacționăm la suferințele celor din jurul nostru. 
 

Plan de acțiune remedială 
 
Nr. 
Crt. 

Tip activitate Perioada Resursa 
umană 
 

Monitorizare 
 

1.  Planificarea conţinuturilor pentru orele de pregătire 
suplimentară  

Pe parcursul 
anului școlar 

profesorul 
clasei 

profesorul 
clasei 

2.  Consolidarea cunoştinţelor, a competenţelor de 
analiză şi lectură ale elevilor, exersarea multiplă şi 
frecventă regulilor de punctuaţie şi ortografie 

Pe parcursul 
anului școlar 

profesorul 
clasei 
elevii cu 
dificultăți de 
învățare 

profesorul 
clasei 

3.  Realizarea unor materiale suport pentru elevii care 
întâmpină dificultăţi 

Pe parcursul 
anului școlar 

profesorul 
clasei 

profesorul 
clasei 

4.  Teme suplimentare, sarcini de lucru diferenţiate 
pentru acasă 

Pe parcursul 
anului școlar 

profesorul 
clasei 
elevii cu 
dificultăți de 
învățare 

profesorul 
clasei 

5.  Exersarea de către elevi a modelelor de subiecte 
pentru EN/ BACALAUREAT 

periodic elevii cu 
dificultăți de 
învățare 

profesorul 
clasei 

6.  Monitorizarea  activităţii de pregătire suplimentară Pe parcursul 
anului școlar 

profesorul 
clasei 

profesorul 
clasei 

7.  Înștiințarea periodică a părinţilor în privinţa 
progresului/ regresului înregistrat de copiii lor 

Pe parcursul 
anului școlar 

profesorul 
diriginte  
profesorul de la 
clasă 

profesorul 
diriginte 

 


