
                  

Grădinița cu Program Normal ,,Sfânta Maria” 
loc. N. Bălcescu, jud. Bacău 
Educatoare Caciuc Romelia 

      
PROIECTAREA MATRICEI DE EVALUARE  

            PENTRU CAPITOLUL „RELAŢII DE ORDINE INTRE ELEMENTELE  ACELEIAŞI 
MULŢIMI” 

                        
       I. Matricea de evaluare (pentru grupa mare) 
Unitatea de învăţare: Relaţii de ordine între elementele aceleiaşi mulţimi 
Capacitatea: Compararea şi ordonarea elementelor unei mulţimi după mărime, lungime, grosime, 
lăţime, în şir crescător şi descrescător. 
 

                              Metode şi tehnici de evaluare  

Ob.  ref. Subcapacităţi  Probă  
orală 

 Probă  
 scrisă 

  Probă 
 practică 

Observarea 
comportame
ntelor  
de învăţare 

Autoevaluarea 

Relaţii 
de 
ordine 
între 
elemente
le 
aceleiaşi 
mulţimi 

-compararea şi 
ordonarea 
elementelor unei 
mulţimi în şir 
crescător/descres
cător după 
mărime, folosind 
expresiile „mai 
mică decât”, 
„mai mare 
decât” 

 
 

„Completează 
şirul cu pătrate 
în ordine 
crescătoare/de
screscătoare” 

„Aşază în şir 
fructele de la 
cel mai mic 
la cel mai 
mare şi 
invers!” 

  

 -compararea şi 
ordonarea 
elementelor unei 
mulţimi în şir 
crescător/descres
cător după 
lungime,  
folosind 
expresiile „mai 
scurtă decât”, 
,,mai lungă 
decât” 

 „Ordonează pe 
linia de jos 
figurile 
geometrice 
după lungimea 
creioanelor, de 
la cel mai lung 
la cel mai 
scurt” 

„Aşază în şir 
panglicile de 
la cea mai 
scurtă la cea 
mai lungă şi 
invers!” 

  

 -compararea şi 
ordonarea 
elementelor unei 
mulţimi în şir 
crescător/descres
cător după 
criteriile învăţate 

  „Aşază în şir 
crescător şi 
descrescător 
obiectele!” 

  



                  

 
1. PROBA PRACTICĂ 
 

 
Aşază în şir merele de la cel mai mic la cel mai mare . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aşază în şir merele de la cel mai mare la cel mai mic. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



                  

2. PROBA PRACTICĂ 
 
 

Aşază în şir panglicile de la cea mai scurtă la cea mai lungă şi invers! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 
 
3. PROBA PRACTICĂ 

 
Ordonează morcovii în şir crescător, de la cel mai subţire la cel mai gros. 
 
 
 
 

 

 
 
Ordonează morcovii în şir descrescător, de la cel mai gros la cel mai subţire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  

I.1.Proba de evaluare iniţială „Aşază în şir crescător, de la cea mai mică la cea mai mare, 
bulinele roşii şi în şir descrescător (de la cea mai mare la cea mai mică) bulinele albastre. 
 
 

 Obiective operaţionale    Conţinutul itemilor  

O1.  Să ordoneze crescător elementele unei 
mulţimi după mărime; 

1.Ordonează în ordine crescătoare (de la cea mai  
mică la cea mai mare) bulinele roşii. 

O2.  Să ordoneze descrescător elementele unei 
mulţimi după mărime; 

2.Ordonează în ordine descrescătoare (de la cea 
mai  mare la cea mai mică) bulinele albastre. 

 
 
Barem de apreciere şi notare:  
-rezolvarea celor doi itemi - comportament atins –A  
-rezolvarea unui item – comportament în dezvoltare - D  
-nerezolvarea nici unui item – necesită sprijin-S  
 
 
 I.2. Fişa de evaluare iniţială: „Aşază în şir crescător şi descrescător bulinele!” ( prin lipire – 
buline autocolante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

 
3.     Evidenţierea greşelilor constatate în urma corectării probelor administrate  
 
 

 Tipuri de greşeli    Copiii /Frecvenţa erorii  

          

 
 

         

 
 

4. Tabel de rezultate obţinute în urma corectării probelor  
                     (Prezentarea analitică a rezultatelor evaluării) 
 

Nr. 
crt. 

 Numele şi prenumele copilului     O1   O2 Rezultatul 
obţinut 

    1. Biur Iuliana-Daniela A D D 

    2. Budău Răzvan-Iulian A D D 

    3. Catană Emanuela-Loredana A A A 

    4. Ciuraru Marius A D D 

    5. Costea Robert-Florin A D D 

    6. Demşa Stefan A A A 

    7.  Dragomirescu Emilia-Maria A D D 

    8. Farcaş Crina-Lidia A D D 

    9.  Fânaru Roxana-Larisa A D D 

  10. Gabor Gabriel S S S 

  11. Ghiur-Apiştoaie Iustina-Ilaria A A A 

  12. Jitaru Mattia-Damian A D D 

  13. Moraru Paul-Claudiu A D D 

  14.  Papuc Andrei A A A 

  15. Rotari Luca-Dumitru S S S 

  16. Roşu Veridiana-Brigita A D D 

  17. Sabău Alesia-Valentina A D D 

  18. Tancău Maria A D D 

  19. Varea Maria-Izabela A D D 

  20. Varea Mihaela-Nicoleta A D D 

  21. Doboş Andrei-Emanuel S S S 

  22. Moraru Riccardo S S S 

 
    



                  

 Subcapacitatea evaluată:   „Aşază în şir crescător şi descrescător bulinele!”      
Tipul probei: Evaluare iniţială 
Materialul didactic: fişe matematice, buline autocolante roşii şi albastre 
Conţinutul probei: Ordonarea în şir crescător şi descrescător după mărime 
Timp de lucru: 15 min. 
Rezultatele obţinute: 4 copii au reuşit să realizeze obiectivele cerute, 14 copii au reuşit să realizeze 
parţial sarcina, ordonând doar crescător bulinele, iar 4 copii nu au reuşit să realizeze corect nici un 
obiectiv. 
Observaţii: Majoritatea copiilor ştiu să ordoneze obiectele unei mulţimi în şir crescător, dar 
întâmpină greutăţi în aranjarea obiectelor în şir descrescător. 
Măsuri pentru corectarea greşelilor: Se va lucra cu material didactic individual, explicându-le 
ordinea aşezării în şir descrescător: se alege obiectul cu mărimea cea mai mare din mulţimea dată, 
apoi obiectul cel mai mare din cele rămase, şi tot aşa până se termină obiectele din mulţime. 
 
                         Prezentarea sintetică şi procentuală a rezultatelor evaluării  
 

         Rezultate      Frecvenţa         Nivelul de realizare a obiectivelor  

          %  

Comportament atins    4 18,4% 

Comportament în dezvoltare  14 63,2% 

Necesită sprijin    4 18,4% 

 
5. Reprezentări grafice şi evidenţierea progresului şcolar  

 

 

COMPORTAMENT ATINS 4 18,4
COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE 14 63,2
NECESITA SPRIJIN 4 18,4



                  

 
 

2. Proba de evaluare  sumativă   „Aşază în şir crescător şi descrescător obiectele!”  - 
probă scrisă 

 

     Obiective operaţionale      Conţinutul itemilor  

O1.  Să ordoneze crescător elementele unei 
mulţimi după mărime; 

I.1  Completează şirul cu pătrate în ordine 
crescătoare (cel puţin un pătrat). 

 
O2.  Să ordoneze descrescător elementele unei 
mulţimi după mărime; 

 
I.2  Completează şirul cu pătrate în ordine 
descrescătoare. 

O3.  Să deseneze respectând cerinţa dată. 
 

I.3  Desenează  o panglică care să fie cea mai 
scurtă. 

O4. Să ordoneze pe spaţiul dat figurile 
geometrice după lungimea creioanelor, de la cel 
mai lung la cel mai scurt.  

I.4 a. Ordonează pe linia de jos figurile 
geometrice după lungimea creioanelor, de la cel 
mai lung la cel mai scurt. 

 I.4 b. Continuă şirul. 

 
Barem de apreciere şi notare:  
-rezolvarea celor cinci itemi –comportament atins –A  
-rezolvarea celor patru itemi –comportament în dezvoltare-D  
-rezolvarea a trei itemi –necesită sprijin-S  
 
 

   

COMPORTAMENT ATINS

COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE

NECESITA SPRIJIN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

COMPORTAMENT 
ATINS

COMPORTAMENT 
IN DEZVOLTARE

NECESITA 
SPRIJIN



                  

FIŞA DE EVALUARE – GRUPA MARE 
  

1. Completează şirul cu pătrate în ordine crescătoare (cel puţin încă un pătrat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Completează şirul cu pătrate în ordine descrescătoare (cel puţin încă un pătrat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

3. Desenează  o panglică care să fie cea mai scurtă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  4 a. Ordonează pe linia de jos figurile geometrice după lungimea creioanelor, de la cel mai lung la 
cel mai scurt.                                                                                                                             

 



                  

 
 

 
    b. Continuă şirul. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 

 
 
 
  Barem de apreciere şi notare  
-rezolvarea celor cinci itemi-comportament atins –A  
-rezolvarea celor patru itemi –comportament în dezvoltare-D  
-rezolvarea a trei itemi –necesită sprijin-S  
 
 

Obiective  Comportament atins  
         (A) 

Comportament în  
dezvoltare (D)  
 

Comportament ce  
necesită sprijin(S)  

     O1 - ordonează crescător 
elementele unei mulţimi după 
mărime, cu uşurinţă; 

- ordonează crescător 
elementele unei mulţimi 
după mărime; 

- ordonează crescător 
elementele unei 
mulţimi după mărime, 
parţial; 

     O2 - ordonează descrescător 
elementele unei mulţimi după 
mărime; 

-ordonează descrescător, 
elementele unei mulţimi 
după mărime; 

- ordonează cu greutate, 
elementele unei 
mulţimi după mărime, 
descrescător; 

     O3 - desenează respectând cerinţa 
dată; 
 

- desenează respectând 
cerinţa dată; 

- desenează 
nerespectând cerinţa 
dată 

     O4 - ordonează pe spaţiul dat 
figurile geometrice după 
lungimea creioanelor, de la 

- ordonează cu greutate, 
pe spaţiul dat, figurile 
geometrice după 

- nu ordonează pe 
spaţiul dat figurile 
geometrice după 



                  

cel mai lung la cel mai scurt.  lungimea creioanelor, de 
la cel mai lung la cel mai 
scurt 

lungimea creioanelor, 
de la cel mai lung la cel 
mai scurt 

     O5 - continuă şirul corect; - continuă şirul incorect; - nu continuă şirul; 

  
Subcapacitatea evaluată: „Aşază în şir crescător şi descrescător obiectele!”      
Tipul probei: Evaluare sumativă 
Materialul didactic: fişe matematice, creioane colorate 
Timp de lucru: 15 min. 
Rezultatele obţinute ....................................................... 
Observaţii .........................................................................  
Măsuri pentru corectarea greşelilor ..................................  
 
 

3. Evidenţierea greşelilor constatate în urma corectării probelor administrate  
 

                   Tipuri de greşeli    
 

                  Copiii /Frecvenţa erorii  

          

          

 
 
 
 
 
 

5. Tabel de rezultate obţinute în urma corectării probelor  
                     (Prezentarea analitică a rezultatelor evaluării) 

Nr. 
crt. 

 Numele şi prenumele copilului     O1   O2   O3   O4   O5 Rezultatul 
obţinut 

    1. Biur Iuliana-Daniela A A A A A A 

    2. Budău Razvan-Iulian A A A D D A 

    3. Catană Emanuela-Loredana A A A D D A 

    4. Ciuraru Marius A A A D D A 

    5. Costea Robert-Florin A A A A D A 

    6. Demşa Stefan A A A A A A 

    7.  Dragomirescu Emilia-Maria A A A A A A 

    8. Farcaş Crina-Lidia A A A A A A 

    9.  Fânaru Roxana-Larisa D D D S S D 

  10. Gabor Gabriel D D D S S D 

  11. Ghiur-Apiştoaie Iustina-Ilaria A A A A A A 

  12. Jitaru Mattia-Damian A A A D D A 

  13. Moraru Paul-Claudiu A A A A D A 



                  

  14.  Papuc Andrei A A A A A A 

  15. Rotari Luca-Dumitru A A A A D A 

  16. Roşu Veridiana-Brigita A A A A A A 

  17. Sabău Alesia-Valentina A A A A D A 

  18. Tancău Maria A A A D D A 

  19. Varea Maria-Izabela A A A A A A 

  20. Varea Mihaela-Nicoleta A A A D D A 

  21. Doboş Andrei-Emanuel S A A S S S 

  22. Moraru Riccardo S S D S S S 

 
 
                       Prezentarea sintetică şi procentuală a rezultatelor evaluării  

         Rezultate      Frecvenţa         Nivelul de realizare a obiectivelor  

     Nr.                               %  

Comportament atins      18                           81,72   

Comportament în dezvoltare       2                             9,08 

Necesită sprijin       2                             9,08 

 

 
6. Reprezentări grafice şi evidenţierea progresului şcolar  

 
 
 

REZULTATE FRECVENTA NIVELUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR
NR. %

COMPORTAMENT ATINS 18 81,72
COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE 2 9,08
NECESITA SPRIJIN 2 9,08
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Interpretarea rezultatelor : 
La această probă de evaluare, preşcolarii nu au întâmpinat prea multe dificultăţi, fiind o unitate de 
învăţare pe care aceştia au parcurs-o cu plăcere şi interes .  
81,72% dintre aceştia(18 copii) s-au încadrat în comportament atins(A), rezolvând toţi itemii probei 
de evaluare. Deci ei ştiu să  ordoneze crescător şi descrescător elementele unei mulţimi după 
mărime, lungime cu uşurinţă, să deseneze respectând cerinţa dată, să ordoneze pe spaţiul dat figurile 
geometrice după lungimea creioanelor, de la cel mai lung la cel mai scurt, să continue şirul corect.  
 
9,08% dintre preşcolari(2 copii) s-au încadrat în comportament în dezvoltare(D), acest lucru 
datorându-se lipsei de concentrare şi a neatenţiei la sarcina didactică cerută, ei aşezând mai  
greu în ordine descrescătoare obiectele aceleiaşi mulţimi. Din neatenţie nu au ordonat corect figurile 
geometrice după lungimea creioanelor. 
 
9,08% dintre preşcolari(2 copii) au rezolvat parţial sarcinile didactice cerute, fiind încadraţi în 
comportament ce necesită sprijin(S). Aceştia ordonează obiectele unei mulţimi în ordine 
crescătoare, dar nu conştientizează, iar aşezarea în ordine descrescătoare se face cu sprijin.  
Neştiind să ordoneze obiectele unei mulţimi în ordine descrescătoare nu au reuşit să ordoneze pe 
spaţiul dat figurile geometrice corespunzătoare.   
 


