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Precizări metodologice 
 cu privire la testul de evaluare iniŃială 

la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 2011 - 2012 
 
 
 

În anul şcolar 2011 - 2012, modelul propus pentru testare iniŃială la disciplina Matematică este 

structurat în două părŃi. Partea I cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multiplă (cu un singur răspuns 

corect) sau itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt/ de completare, iar Partea a II-a cuprinde itemi 

semiobiectivi de tip întrebări structurate şi/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme.  

Timpul de lucru efectiv pentru testul iniŃial este de 45 – 50 de minute, în funcŃie de nivelul de studiu 

(gimnaziu, liceu), iar punctajul maxim acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din 

oficiu. 

Instrumentul care conferă validitate testului iniŃial este matricea de specificaŃii. Aceasta realizează 

corespondenŃa dintre competenŃele de evaluat (corespunzătoare nivelurilor taxonomice) şi unităŃile de 

învăŃare/ conceptele-cheie/ conŃinuturile/ temele specifice programei şcolare de matematică pentru clasa 

căreia i se adresează testul. CompetenŃele de evaluat se stabilesc prin derivare din competenŃele generale 

şi/ sau din competenŃele specifice ale programei şcolare. Matricea de specificaŃii este un instrument care 

certifică faptul că testul măsoară competenŃele de evaluat propuse şi că testul are validitate de conŃinut: 

� liniile matricei precizează conŃinuturile abordate; 

� coloanele matricei conŃin competenŃele de evaluat corespunzătoare nivelurilor 

cognitive.  

Profesorul care creează testul de evaluare iniŃială stabileşte ponderea fiecărui conŃinut, ce urmează a fi  

evaluat, în funcŃie de competenŃele de evaluat specificate în matrice. 
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Matricea de specificaŃii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare iniŃială pentru clasa a IX-a    
(4 ore) este următoarea:  

 
MATRICEA DE SPECIFICAłII - TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 

CLASA a IX-a (4 ore) 

                        CompetenŃe de 
evaluat                                                   

      ConŃinuturi 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

MulŃimea numerelor reale: 
ordinea efectuării operaŃiilor; 
raŃionalizare, rădăcina pătrată;  
rapoarte şi proporŃii; procente, 
medii 

I.4 (5p) I.1 (5p) II.1 a(5p)  II.1 a(5p)  20 p 

Calcul cu numere reprezentate 
prin litere; descompunerea în 
factori, operaŃii cu numere reale 
reprezentate prin litere 

   II.1 b(5p) II.1 b(5p) II.1 c(5p) 15 p 

FuncŃii : →ℝ ℝf , 

( ) = +f x ax b ; reprezentare 
grafică 

 
I.3 (5p) 

II.1 c(5p) 
 I.5 (5p)   15 p 

EcuaŃii, inecuaŃii şi sisteme de 
două ecuaŃii cu două 
necunoscute 

  I.2 (5p) I.6 (5p)   10 p 

Figuri geometrice plane 
(triunghi, patrulater convex, 
poligoane regulate, cerc) 

II.2 a(5p) II.2 a(5p) II.2 c(5p) II.2 b(5p) II.2 b(5p) II.2 c(5p) 30 p 

Total 10 p 20 p 15 p 20 p 15p 10 p 90p 

 
 
 

COMPETENłELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIłIALĂ 
PENTRU CLASA  a IX-a 4 ore 

 
 
C1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule. 
C2. Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale pentru rezolvarea unor ecuaŃii sau inecuaŃii; aplicarea 
relaŃiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.  
C3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporŃii, dependenŃe 
funcŃionale, ecuaŃii sau configuraŃii geometrice.  
C4. Exprimarea caracteristicilor matematice ale numerelor reale, funcŃiilor sau ale figurilor geometrice 
plane . 
C5. Studierea unor situaŃii-problemă din punct de vedere cantitativ sau calitativ utilizând proprietăŃile 
algebrice şi de ordine ale mulŃimii numerelor reale. 
C6. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obŃinute prin rezolvarea unor probleme sau situaŃii-problemă. 
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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
Disciplina Matematică 

Anul şcolar 2011-2012 
Clasa a IX-a (4 ore) 

MODEL 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din 
oficiu se acordă 10 puncte.               
•  Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. 
 
 

PARTEA I   ScrieŃi litera corespunzătoare singurului răspuns corect.  (30 de puncte) 

5p 1. Rezultatul calculului 
1

1 2 8

4 3 9

−
 + ⋅  
 

 este: 

A. 
7

4
 B.  

13

27
                   C.  1                  D. 2  

 

5p 2. SoluŃia ecuaŃiei 8x x x x+ + = − +  este: 

A. 1=x                        B.  0=x                   C.  1= −x                  D. 2=x   

5p 3. Se consideră funcŃia :f →ℝ ℝ , ( ) 3 2f x x= + . Valoarea funcŃiei  f  pentru 2x = −  este egală cu: 

A. 1                       B. 0  C. 2                   D. 5   

5p 4. Calculând 20% din 120 se obŃine numărul: 

A. 20                        B. 24                      C. 144                    D. 240   

5p 5. Se consideră funcŃia :f →ℝ ℝ , ( ) 2= −f x x . IntersecŃia reprezentării grafice a funcŃiei f cu axa Oy este 

punctul: 

A. ( )2,0A                                       B. ( )2,0−A  C. ( )0,2A                                 D. ( )0, 2−A   
5p 6. Se consideră funcŃia :f →ℝ ℝ , ( ) 2 1f x x= − . SoluŃia ecuaŃiei ( ) 7=f x  este egală cu: 

A. 2                                       B. 3                                         C. 4  D. 5   

PARTEA a II-a   La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (60 de puncte) 

 1. Se consideră expresia 2
2

1 2 1
( ) 1 : 5

2 2 4
E x x x

x x x

 = + − − + 
− +  −

.  

10p a) Pentru ce x real expresia dată nu are valoarea definită? 

10p b) ArătaŃi că ( ) 4 2E x x= + , pentru orice valoare a lui { }\ 2,2∈ −ℝx . 

10p c) RezolvaŃi ecuaŃia ( ) 14E x = . 

 
2. Pe laturile [ ]AB şi [ ]BC  ale pătratului ABCD se construiesc în exterior triunghiurile ABM, dreptunghic în 

B şi, respectiv BCN, dreptunghic în B. Se ştie că BM BN BD= > . 

10p a) ArătaŃi că ∆ ∆∼MBN ABC . 

10p b) ArătaŃi că [ ] [ ]AM CN≡ . 

10p c) ArătaŃi că ACNM este trapez isoscel. 
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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Disciplina Matematică 

Anul şcolar 2011-2012 
Clasa a IX-a (4 ore) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
 MODEL 

 
 

PARTEA I (30 de puncte) 
 
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut 

în dreptul fiecărei cerinŃe, fie 0 puncte. 
• Nu se acordă punctaje intermediare. 

 

Nr. Item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rezultate C. D. A. B. D. C. 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 

 
 

PARTEA a II-a (60 de puncte) 
 

• Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim 
corespunzător. 
• Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în 
limitele punctajului indicat în barem.  
 

1.a)  22 0 , 2 0 , 4 0x x x+ ≠ − ≠ − ≠  
\ { 2,2}x∈ −ℝ  

6p 
4p 

b) 2

2

1 2 2
1

2 2 4

x x

x x x

− +
+ − =

− + −
 

( ) 4 2E x x= +  

 
6p 

 

4p 

c) 4 2 14 4 12x x+ = ⇔ =  
3x =  

5p 
5p 

2.a) MB NB

AB CB
=  

� �MBN ABC≡  
MBN ABC∆ ∆∼ (cazul L.U.L.) 

4p 

3p 

3p 

b) BAM BCN∆ ≡ ∆  
Finalizare 

7p 
3p 

c) Punctele A, B, N sunt coliniare 
Punctele C, B, M sunt coliniare 
BA BC

AC MN
BN BM

= ⇒ �  

Cum [ ] [ ]AM CN≡ , rezultă că ACNM este trapez isoscel 

2p 
2p 

4p 

2p 
 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10. 


