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Anul trecut, am participat la un curs foarte interesant, intitulat ”Provocarea lecturii-Se 
poate și mai bine”.Acest curs, după cum ne sugerează chiar titlul său, a fost o adevărată 
provocare. Orele petrecute la curs, sub îndrumarea unor formatoare de excepție, apoi 
activitatea de pe platformă, au reușit să-mi  capteze atenția, interesul și dorința de 
perfecționare. Cursul acesta a fost cel mai interesant, inovator și  provocator curs pe care l-am 
parcurs în ultima vreme.  

Am aflat lucruri deosebite, am deprins o nouă abordare a textului literar şi informativ 
şi am învăţat să construiesc itemi de evaluare care vizează categorii de performanţă 
corespunzătoare celor patru procese de comprehensiune vizate de PIRLS . Și pentru elevii mei 
a fost o experiență de neuitat. Textele au fost diferite de acelea folosite în mod curent în 
practică, prin lungimea lor, dar și prin tematicile abordate. Au fost mai motivaţi pentru a 
pătrunde în tainele textelor propuse, pentru aflarea unor informaţii cărora, în general, nu le 
dădeau importanţă.  

Am constatat că folosirea metodelor gândirii critice fac mai interesante activitățile 
desfășurate la clasă, îi motivează pe elevi pentru lectură și reușesc să-i transforme în cititori 
curioși, creativi, pregătiți pentru viață, capabili să aibă o opinie pertinentă și să reacționeze 
emoțional față de cele citite. 

Cele patru procese PIRLS: 
 Focalizarea și identificarea de informații explicit formulate 
 Realizarea de deducții simple 
 Interpretarea  și integrarea ideilor și a informațiilor  
 Studierea  și evaluarea conținutului, a limbajului și a elementelor textuale  

1.Focalizarea si identificarea de informatii explicit formulate 
• Vizeaza identificarea în textul dat a unui anumit tip de informație; 
• Răspunsul se găsește în text, foarte clar formulat, iar elevul îl extrage. 

2. Realizarea de deductii simple 
• Itemii solicită stabilirea unor legături între diversele informații din texte, de obicei pe 

axa cauza-efect. 
3. Interpretarea si integrarea ideilor si a informatiilor 

 Sunt solicitate puncte de vedere personale referitoare la un aspect sesizat, posibile 
explicații pentru evenimente care stau sub semnul fantasticului, în textul literar . 
4. Studierea și evaluarea conținutului, a limbajului și elementelor textuale 

 Urmărește orientarea cititorului în structura textului, realizând conexiuni între o parte 
a acestuia și o anumită idee. 

Construirea unui test presupune: 
• Alegerea unui text literar/ de informare adecvat vârstei, care are potențialul de a 

motiva lectura; 
• Delimitarea ideilor, informațiilor etc. pentru care solicităm răspunsuri din partea 

elevilor; 
• Formularea unei întrebari clare – întrebarea este formulată în funcție de procesul 

comprehensiunii pentru care se optează la un anumit nivel ; 
• In cazul itemilor cu alegere multiplă se caută distractori plauzibili care să permită o 

semnalizare a erorilor tipice; 



• In cazul itemilor cu răspuns construit se listează răspunsurile așteptate adecvate și 
separat se notează posibile răspunsuri greșite; 

• Se ia decizia asupra complexității întrebării care poate permite răspunsuri complete de 
nivel avansat sau răspunsuri parțiale. 

Pentru fiecare item cu răspuns construit există o grilă de scorare care cuprinde: 
 Intrebarea;  
 Procesul comprehensiunii care este vizat; 
 O explicație pentru evaluator pentru a clarifica răspunsul așteptat; 
 O listă de răspunsuri acceptate;  
  O listă de răspunsuri neacceptate. 

Voi prezenta, în continuare, două teste aplicate la clasa mea, unul pe un text literar și celălalt 
pe un text informativ. 

TEXT  LITERAR 
 

 

 
Cutremurul 

                                               de Virgil Carianopol 
 

Oamenii citiţi spun despre câini că, animalele acestea cu ochii blânzi şi inima de aur, 
ataşate de stăpânii lor până la sacrificiu, simt ca şi alte animale, cu mult timp înainte, marile 
fenomene ce se vor întâmpla în natură. Unii câini, datorită acestui simţ, au salvat sate şi oraşe 
întregi din apropierea vulcanilor, începând să latre şi să se agite atunci când au simţit că 
vulcanii sunt gata să erupă. 

Despre un asemenea câine am să încerc să vă povestesc acum. 
Toţi îi spuneau Ursul, pentru că era un câine mare, lăţos, ager la minte şi neobosit. 
Când stăpânul lui se ducea seara la culcare, îl striga, îi arunca o bucată de mămăligă 

umplută cu caş şi îi zicea: 
― Ursule, eu mă duc să mă culc. Să ai grijă de turmă până mă scol!  
Şi Ursu, uitându-se în ochii ciobanului, nu se clintea din loc până ce acesta nu termina 

tot ce avea de spus. Apoi, mândru, sărind în sus de bucurie pentru că stăpânul avea încredere 
în el, se învârtea în jurul stânii, până ce stăpânul se trezea. Câinele avea pe corp multe urme 
de răni, din luptele cu urşii şi lupii care încercaseră să intre în stână. Toate aceste răni i le 
vindecase însă ciobanul. Aşa se ajutau unul pe celălalt. Credincios, câinele îşi urma stăpânul 
peste tot. De multe ori l-a salvat de animalele pădurii, care săreau la om. 

Vara, ca şi iarna, dormea la uşa stăpânului, pe pământul gol, şi nimeni nu l-ar fi putut 
mişca de acolo. 

Într-o seară însă, Ursu era tare neliniştit. 
― Ce ai, măi Ursulică? îl întrebă stăpânul, mergând să închidă oile.  



Dar câinele, oprindu-se din când în când şi ciulind urechile, asculta ceva parcă din 
depărtare. În loc să se joace ca altădată, începu să sară în sus şi să alerge ca ieşit din minţi, 
scheunând în jurul ciobanului. 

Se ducea în fugă către casa omului, apoi se întorcea şi, ca niciodată, gemea parcă de o 
durere ascunsă. 

― Ce este, măi prietene?îl întrebă stăpânul din nou. Vezi ceva? Auzi ceva? Este vreo 
primejdie? 

Dar Ursu parcă nu avea timp de răspuns. Se ducea, se întorcea şi scheuna în limba lui, 
de parcă ar fi vrut să vorbească. 

― Ce, ai turbat, măi Ursulică, ce ai?  
Dar câinele, tot mai neliniştit, luase drumul spre casa omului, se aşeză pe prag şi 

începu să urle prevestitor. 
Când ciobanul se întoarse la casa lui şi voi să intre, Ursu începu să mârâie, să latre la 

el ca la un străin şi îi sări în piept, rupându-i haina. 
― Ai turbat, măi Ursulică!strigă ciobanul. Ce, nu mă mai cunoşti?  
Dar Ursu, hotărât, se aşeză din nou în uşa casei, pregătindu-se să sară iar asupra 

stăpânului. 
La o nouă încercare de a intra în colibă, câinele îi sări de această dată cu toată puterea 

în piept, prăbuşindu-şi stăpânul la pământ. 
― Ai turbat, măi Ursulică, îi spuse cu părere de rău ciobanul. Îmi pare rău, dar trebuie 

să mă despart de tine. Am fost buni prieteni... 
Dar Ursu stătea parcă mai hotărât în pragul casei, urmărind fiecare mişcare a 

stăpânului său, fără să clipească. 
Cu ochii în lacrimi, stăpânul ochi câinele cu arma şi se pregăti să tragă. În acel 

moment, pământul începu să se cutremure, iar arma ciobanului trimise glonţul în altă direcţie.  
Stâncile din vârful muntelui au început să cadă la vale, smulgând brazii din pământ. O 

stâncă mai mare se prăvăli peste casa omului, făcând ca aceasta să se dărâme cu totul. Nimeni 
nu ar mai fi putut ieşi de sub dărâmături. 

De abia în clipa în care simţi câinele lingându-i mâinile, ciobanul îşi dădu seama de la 
ce moarte îl salvase prietenul său Ursulică. 

― Bravo, măi frate, îi spuse el. De aceea, va să zică, nu m-ai lăsat să intru în casă. 
Şi, aplecându-se peste capul câinelui, îl mângâie mult timp, cu recunoştinţă. 
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Nume elev: ___________________ 
Clasa: ________________ 
 

 
Cutremurul 

                                                                            de Virgil Carianopol 
TEST 

 

1. Ce spun oamenii citiți despre câini ? 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
   

         
 

2. De ce primise câinele numele Ursul ?    
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

   
 
 

3. Unde dormea câinele Ursul? 
 
A.  în jurul stânii 

                  B.  peste tot 

                  C. la ușa stăpânului 

                  D. casa omului 

 

4.Care sunt cuvintele care ne arată că Ursu era foarte neliniștit? 
 
A. ”sărind în sus de bucurie” 

                  B.  ”să urle prevestitor” 

                  C. ”să se joace ca altădată” 

                  D. ”se așeză pe prag” 

 

 

 

 



 
 

       5. Aşază propoziţiile următoare în ordinea în care s-au desfăşurat întâmplările. 

Prima propoziţie a fost deja numerotată. 

 ___Stăpânul îl mângâie cu recunoștință.. 

                  ___Câinele avea grijă de turmă. 

                  __  Ursulică era tare neliniștit. 

                 __1  Ursu era un câine mare, lățos, ager la minte. 

                 ___  Pământul s-a cutremurat. 

 
 

           6. Cum l-a împiedicat Ursu pe stăpân să intre în casă?Scrieți două moduri. 
     1.  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
2._______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 

7. Ce a hotărât stăpânul văzând comportarea ciudată a câinelui față de el? 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

8. La finalul povestirii, ce simțea stăpânul față de Ursulică? 
 
A. vinovăție 
B.precauție 
C. recunoștință 
D. supărare 

 
 
 

9.Ce urmări a avut cutremurul din acea seară? 
       ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
 

10. Ați aflat cum era Ursulică din faptele sale. Descrieți cum era el și dați 
două exemple care să ilustreze acest lucru. 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 11.Dacă Ursu nu ar fi făcut ultimul gest, care crezi că ar fi fost finalul 

întâmplării? 

_____________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

12. Care este învăţătura textului? 
 

A. Prietenia este o floare rară. 
B. Prietenul la nevoie se cunoaște. 
C. Cine nu are prieteni este mai sărac. 
D. Câinele este cel mai bun prieten al omului. 

ÎNTREBĂRI ŞI GRILE DE ATRIBUIRE DE SCORURI 

 
1. Ce spun oamenii citiți despre câini ? 

           
Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 

1- Răspuns acceptabil  
        - Aceste răspunsuri identifică părerea oamenilor citiți precizată în text. 
 
Evidența:Răspunsul precizează că aceste animale simt, cu mult timp înainte, 
marile fenomene ce se vor întâmpla în natură. 
 0- Răspuns neacceptabil  
          Răspunsul nu identifică părerea oamenilor citiți despre câini. 
 

 

 

 



Evidența:Răspunsul nu precizează că datorită acestui simț câini au salvat 
sate și orașe din apropierea vulcanilor. 

2. De ce primise câinele numele Ursul ?    
 

        Proces: Realizarea de deducţii simple 
 

2- Înţelegere totală 
Răspunsul identifică motivele alegerii numelui. 
  Evidența:Răspunsul precizează că se numea Ursul, pentru că era un câine 
mare, lățos, ager la minte și neobosit.             
1- Înţelegere parţială 
Răspunsul identifică doar două motive pentru alegerea numelui.    
         Exemple:  -    Toți îi spuneau Ursul,  pentru că era mare, lățos. 

- Toți îi spuneau Ursul, pentru că era ager la minte și lățos. 
0- Înţelegere zero 
Răspunsul nu identifică motivele adevărate, ci altele care nu sunt în text.      
Exemple: 
          --    Toți îi spuneau Ursul,  pentru că locuia în pădure. 
          -    Toți îi spuneau Ursul,  pentru că păzea oile. 
 

 
2. Unde dormea câinele Ursul? 

 
A.  în jurul stânii 

                  B.  peste tot 

                  C. la ușa stăpânului 

                  D. casa omului 

Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 

Răspuns acceptabil – C 
 
Răspuns inacceptabil - A, B, D 
 

 
4.Care sunt cuvintele care ne arată că Ursu era foarte neliniștit? 
 
B. ”sărind în sus de bucurie” 

                  B.  ”să urle prevestitor” 

                  C. ”să se joace ca altădată” 

                  D. ”se așeză pe prag” 

Proces: Realizarea de deducţii simple 
 

Răspuns acceptabil – B 
 



Răspuns inacceptabil - A, C, D 
 

               5. Aşază propoziţiile următoare în ordinea în care s-au desfăşurat întâmplările. 

Prima propoziţie a fost deja numerotată. 

 ___Stăpânul îl mângâie cu recunoștință.. 

                  ___Câinele avea grijă de turmă. 

                  __  Ursulică era tare neliniștit. 

                 __1  Ursu era un câine mare, lățos, ager la minte. 

                 ___  Pământul s-a cutremurat. 

Proces: Realizarea de deducţii simple 
 

1 - Răspuns acceptabil : 
            Ordinea corectă este  5,2,3, 1, 4  
                         5___Stăpânul îl mângâie cu recunoștință.. 

                  2___Câinele avea grijă de turmă. 

                  3__  Ursulică era tare neliniștit. 

                 1__  Ursu era un câine mare, lățos, ager la minte. 

                 4__  Pământul s-a cutremurat. 

 
 

0 - Răspuns neacceptabil  
        Altă ordine decât  cea de mai sus. 

           6. Cum l-a împiedicat Ursu pe stăpân să intre în casă?Scrieți două moduri. 
 
Proces: Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor 

2- Înţelegere totală 
Răspunsul identifică două moduri prin care Ursu l-a împiedicat pe cioban să 
intre în casă. 
     Exemple: 
        -  Ursu îi sări în piept, rupându-i haina. 
        - Ursu și-a prăbușit stăpânul la pământ. 
 
1- Înţelegere parţială 
Răspunsul identifică un  mod prin care Ursu l-a împiedicat pe stăpân să intre 
în casă. Cel de al doilea răspuns poate fi eronat, vag sau nu  
 există.      
         
0- Înţelegere zero 
Răspunsul nu aduce nici un  mod  prin care Ursu l-a împiedicat pe stăpân să 
intre în casă,sau exemplele sunt vagi sau nu au legătură cu textul. 
      Exemple: 



          -Ursulică a turbat. 
          -Ursulică începu să mârâie, să latre la el ca la un străin. 

 
7. Ce a hotărât stăpânul văzând comportarea ciudată a câinelui față de el? 

 
Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 

1- Răspuns acceptabil  
        - Aceste răspunsuri identifică  hotărârea stăpânului  ca urmare a purtării 
ciudate a câinelui. 
Evidența:Răspunsul precizează că stăpânul a hotărât să se despartă de 
Ursulică, a ochit câinele cu arma și se pregătea să tragă. 
 0- Răspuns neacceptabil  
          Răspunsul nu identifică hotărârea clară a stăpânului  datorită purtării 
ciudate a câinelui. 
Evidența:Răspunsul nu precizează că datorită purtării ciudate a câinelui , 
stăpânul a luat arma și se  pregătea să împuște câinele.. 

 
 
8. La finalul povestirii, ce simțea stăpânul față de Ursulică? 

 
A. vinovăție 
B. precauție 
C. recunoștință 
D. supărare 

 
Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 

Răspuns acceptabil – C 
 
Răspuns inacceptabil - A, B, D 
 

 
9.Ce urmări a avut cutremurul din acea seară? 

 Proces: Realizarea de deducţii simple 
 

1 - Răspuns acceptabil  
Răspunsul identifică un aspect care arată urmările cutremurului. 
                   Exemple: 

- Stâncile din vârful muntelui au început să cadă la vale, 
smulgând brazii din pământ. 

                    -    O stâncă mai mare se prăvăli peste casa omului, făcând ca 
aceasta să se dărâme cu totul.  

- Nimeni nu ar mai fi putut ieşi de sub dărâmături. 
 

0 - Răspuns inacceptabil -  
Răspunsul  nu identifică nici un aspect, din text, care arată urmările 
cutremurului. 
                   Exemple: 

- Au murit oameni. 
- Pământul începu să se cutremure. 



10. Ați aflat cum era Ursulică din faptele sale. Descrieți cum era el și dați 
două exemple care să ilustreze acest lucru. 
 

Proces: Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor 
3-- Nivel de înţelegere maxim 
Răspunsul include cel puţin o descriere validă care i se potriveşte acestuia  
( exemplu: devotat, curajos, prietenos, iubitor, puternic, ager la minte, 
neobosit) însoţită de două argumente care să ilustreze descrierea . 
      Exemple: 
         - Era curajos pentru că se luptase cu urșii și lupii care încercaseră să 
intre la stână. 
         -Era credincios pentru că îşi urma stăpânul peste tot și l-a salvat de 
animalele pădurii. 
        - Era devotat deoarece l-a salvat de la moarte pe stăpânul său, în timpul 
cutremurului. 
2-- Nivel de înţelegere mulţumitor 
Răspunsul include cel puţin o descriere validă care i se potriveşte 
acestuia(exemplu: iubitor, curajos, prietenos) şi doar un argument care 
ilustrează descrierea lui. 
      Exemple: 
         - Curajos pentru că a nu l-a lăsat pe stăpân să intre în casă în acea 
seară.          
 
1- Nivel de înţelegere limitat 
Răspunsul include cel puţin o descriere validă (exemplu:iubitor, puternic)  
cu un argument care este prea vag sau prea general. 
      Exemplu: 
         -Era iubitor. Dormea la ușa stăpânului. 
        -Era puternic pentru că l-a trântit pe stăpân la pământ. 
Sau, răspunsul furnizează cel puţin o descriere, fără argument. 
     Exemple: 
         Era credincios. 
Sau, răspunsul furnizează cel puţin un argument, fără o descriere. 
      Exemple: 
        -L-a salvat de animalele pădurii. 
       -  Stăpânul avea ăncredere în el. 
0- Nivel de înţelegere nesatisfăcător 
Răspunsul include o descriere prea vagă pentru a fi considerată potrivită, 
fără argumente din text. 
       Exemple: 
        -Ursu era mare. 
        -Ursu era fericit. 

 
 

 
11.Dacă Ursu nu ar fi făcut ultimul gest, care crezi că ar fi fost finalul întâmplării? 



 
Proces: Examinarea şi evaluarea conţinutului, a limbajului şi a elementelor textuale 
 

1 - Răspuns acceptabil  
Răspunsul demonstrează înțelegerea informațiilor esențiale din text. 
  
  Evidența:Răspunsul oferă o opinie despre alt final al povestirii. Pe lângă 
aceasta, include și o descriere a unui alt final. 
  
Exemple: 

- Ursu a fost împușcat de stăpânul său, iar ciobanul   a 
sfârșit sub dărâmăturile casei, în urma cutremurului.  

0 - Răspuns inacceptabil -  
Răspunsul  nu demonstrează nici un fel de înțelegere a informațiilor din 
text. 
      Evidența:Răspunsul nu  oferă o opinie corectă despre un alt final  
posibil al povestirii.                
Exemple: 

- Ursu nu-l mai recunoștea pe stăpânul său, pentru că se 
îmbolnăvise. 

 
12. Care este învăţătura textului? 
 

E. Prietenia este o floare rară. 
F. Prietenul la nevoie se cunoaște. 
G. Cine nu are prieteni este mai sărac. 
H. Câinele este cel mai bun prieten al omului. 

Proces: Formularea unor concluzii directe 
       
            Răspuns acceptabil - D 
            Răspunsuri  inacceptabile-  A,B,C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXE – LUCRĂRI  ALE  ELEVILOR 
 

 

      
 
 

 
 



 

       
 
 
                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REZULTATE  TEST 
         
        Textul  literar: ”Cutremurul” ,de Virgil Carianopol 
        Clasa a IV-a A 
        Nr. elevi testaţi: 29 
        Învăţător: Ivan Daniela 

ITEM        PROCES PROCENT DE 
RĂSPUNSURI 
CORECTE 

1.Ce spun oamenii citiți despre câini ? 

 

P1 97% 

2.De ce primise câinele numele Ursul ?    
    

 
P2 

 
93% 

3. Unde dormea câinele Ursul? 
 

P1 97% 

4.Care sunt cuvintele care ne arată că Ursu era foarte 
neliniștit? 
 

 
P2 

 
76% 

 5. Aşază propoziţiile următoare în ordinea în care s-au 

desfăşurat întâmplările. Prima propoziţie a fost deja 

numerotată. 

 
P2 

 
100% 

 6. . Cum l-a împiedicat Ursu pe stăpân să intre în casă? 
Scrieți două moduri. 
   

 
P3 

 
97% 

7.Ce a hotărât stăpânul văzând comportarea ciudată a 
câinelui față de el? 

 
      

 
P1 

 
97% 

8 . La finalul povestirii, ce simțea stăpânul față de 
Ursulică? 
 

 
P1 

 
100% 

9. Ce urmări a avut cutremurul din acea seară? 
     

 
P2 

 
93% 

10 . Ați aflat cum era Ursulică din faptele sale. Descrieți 
cum era el și dați două exemple care să ilustreze acest 
lucru. 
        

 
 

P3 

 
 

70% 

11. Dacă Ursu nu ar fi făcut ultimul gest, care crezi că 

ar fi fost finalul întâmplării? 

  

P4 97% 

12. Care este învăţătura textului? 
 

P2 97% 

Procentaj total înţelegere text literar Total 93% 
 
 
 



Concluzii 
 

  
 
 

Elevii au obținut procent  100% la itemul 5( au ordonat logic ideile principale) și 8, 
item cu alegere multiplă, care vizau procesele 1 și 2. De asemenea, procent 97% au obținut la 
itemii 1,3,6,7,11 și 12, doi cu alegere multiplă (3 și 12) și 4 cu răspuns construit (1,6,7,11), 
care vizau procesele 1,2,3 și 4. 

Cel mai greu li s-a părut itemul 10 (procent 70%) , deoarece trebuiau să descrie 
personajul principal și să argumenteze cu exemple din text. De remarcat faptul că din cei 29 
de elevi ,20 au dovedit nivel de înțelegere maxim, iar 9 elevi nivel de înțelegere mulțumitor, 
la acest item. Nu au fost cazuri de înțelegere limitată și nici înțelegere zero. 

Itemul 4 le-a creat probleme și au obținut un procent de 76%, dar pentru că nu s-au 
întors la text și nu au recitit cu atenție textul. 

Din cei 12 itemi, 10 au fost rezolvați cu procent de peste 90% ceea ce dovedește o 
foarte bună înțelegere a textului studiat. 
 
 
 

TEXT   LITERAR: ”Cutremurul” ,de Virgil Carianopol 
 
 

Fişă de analiză SWOT  
 

Clasa: a IV –a A 

Numărul de elevi ai clasei:.29 

Număr de elevi prezenţi la test:29 

Profesor:IVAN DANIELA  

 

Obiectivele testului: 

- să citească şi să înţeleagă un text la prima vedere; 

- să răspundă corect la întrebările testului, dovedind că au înţeles conţinutul textului citit; 

--să focalizele și să identifice informațiile explicit formulate; 

- să realizele deducții simple; 

- să interpreteze și să integreze idei și informații; 

- să studieze și să evalueze conținutul, limbajul și elementele textuale. 

 

PROCENTAJ MAXIM:100% 

PROCENTAJ MINIM: 70% 

MEDIA: 93% 



 

Analiza rezultatelor obţinute la acest  test  de către elevii clasei a  a IV –a A, permite 

descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii din această 

clasă, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din 

lucrările supuse analizei. 

 

          PUNCTE TARI: 

 Textul le-a plăcut foarte mult pentru că a  cuprins și  imagini atractive și expresive; 

 Din cei 12 itemi, 10 au fost rezolvați cu procent de peste 90% ceea ce dovedește o 
foarte bună înțelegere a textului studiat. 
 

 Elevii au obținut rezultate foarte bune la itemii care vizau  toate cele 4 procese PIRLS. 
 

           PUNCTE SLABE: 

 citirea greoaie împiedică parcurgerea întregului text pe îndelete (pentru unii elevi). 

 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 promovarea cu succes a lecturilor literare, informative; 

 implementarea testelor PIRLS; 

 încurajarea lecturii suplimentare; 

 monitorizarea lecturii suplimentare; 

 

AMENINȚĂRI: 

 lipsa experienței de a lucra cu teste PIRLS; 
 

RECOMANDĂRI DE OPTIMIZARE: 

 utilizarea textelor accesibile, care să  respecte  particularitățile de vârstă ale elevilor, 
însoțite de imagini expresive și atrăgătoare; 
 

 integrarea metodelor gândirii critice în procesul de predare- învățare –evaluare,  pentru 
dezvoltarea abilităților de lectură; 

 
 
 
 
 
 



TEXT INFORMATIV 
 

OBSERVAREA SOARELUI ÎN ANUL 2000 Î.CH. 
 
               Una din mărturiile cele mai fascinante ale civilizației megalitice-edificiul de la 
Stonehenge-aproape de Salisbury, a fost înălțat cu circa 2000 de ani înainte de Hristos. Locul 
de cult se compune dintr-un cerc dublu de coloane verticale de piatră, legate între ele prin 
lespezi de piatră aşezate transversal. În centru se află un monolit considerat a fi o piatră de 
altar. Poziția specifică a diferitelor menhire (pietre lungi) ne face să ne gândim că 
monumentul era un sanctuar astronomic ce permitea omului preistoric observarea cu mare 
precizie a soarelui şi a lunii pe cer. Nu ne uimeşte faptul că, în acest caz, arheologii secolului 
al XX-lea nu au fost primii care s-au interesat de acest loc, un fel de temple care ar fi fost 
înălțat de un popor de giganți din vremuri imemoriale. Prin 1600, Stonehenge genera cel mai 
viu interes regelui Iacob I al Angliei, care şi-a trimis arhitectul personal să studieze la fața 
locului misterioasele ruine.Acesta a tras concluzia că era vorba de urmele unui templu roman.   
          În jurul anului 1650,  s-a emis ipoteza că Stonehenge era un sanctuar druidic. Druizii 
erau preoți celți. Ei ştiau să citească în stele, să prezică fenomenele naturale, ocupând şi 
funcții importante, cum ar fi cele de consilieri politici şi de judecători. La începutul secolului 
al XIX-lea, o descoperire importantă i-a întărit cercetătorului englez W. Stukeley ideea că 
Stonehenge era o construcție druidică. La 80 de metri de piatra de altar, se afla o stâncă mare, 
izolată: Piatra Călcâiului. 

 
 În zorii zilei, la solstițiul de vară, aşezat lângă piatra altarului şi privind către Piatra 
Călcâiului, Stukeley  a zărit soarele răsărind chiar deasupra acesteia din urmă. Putea oare să 
atribuie acest fenomen întâmplării?  Fireşte că nu, deoarece druizii erau celebri pt. observațiile 
lor astronomice. Ulterior, prin alte calcule astronomice întreprinse de H.Stone, s-a obținut 
datarea pietrelor în anul 1840, î.Ch.  Stonehenge urca astfel în vremurile preceltice şi nu era 
un templu druidic! Calculele porneau de la principiul că observatorul soarelui aşezase pietrele 



acolo unde se găsesc astăzi. Ori rezultatele trimiteau la o epocă în care în Anglia nu era în 
mod sigur niciun druid care să aibă cunoştințe astronomice atât de vaste. În 1923 s-a ajuns la 
stabilirea originii enormelor pietre. Ele proveneau de la Pembrokeshire, în sudul Comitatului 
Wales, la 230 de kilometri de Stonehenge. Cum ar fi putut să rezolve o problemă de transport 
atât de complicată oamenii de acum 3750 de ani?   
 
 Atunci când pe la mijlocul secolului nostru metoda Carbon 14 a făcut posibilă o datare 
exactă a misterioaselor temple preistorice, tensiunea a atins apogeul. Rezultatul a făcut 
senzație: 1847 î.Ch., cu o marjă de eroare de 275 de ani. Era doar o infimă diferență de 7 ani 
față de rezultatele calculelor astronomice întreprinse de Stone! Astfel nu mai era nicio 
îndoială: situl (loc, localitate) megalitic de la Stonehenge era anterior epocii druizilor şi avea 
rolul de observator solar. Era un străvechi sanctuar solar şi lunar. 

 
         Descoperirile realizate la vestitul monument britanic relevă faptul că situl a fost un loc 
sacru, înainte cu 500 de ani de la ridicarea primei pietre a acestuia. Situl de la Stonehenge ar fi 
fost folosit ca un loc de rugăciune în perioada preistorică, iar sanctitatea acestui loc poate fi 
determinantă pentru aspectul peisajului înconjurător sacru. Astfel, situl a fost inițial un loc de 
rugăciune la Soare. În zilele de vară, există trei puncte-cheie de aliniament ale Soarelui: 
răsăritul, punctul de maxim şi apusul. Din calculele efectuate, s-a descoperit că în momentul 
în care Soarele atinge punctul cel mai înalt de pe cer, atunci el se afla deasupra Stonehenge-
ului. Cartografiind interiorul unei incinte preistorice de lângă Stonehenge, s-au găsit două 
gropi noi. Când au realizat harta pe calculator a acestor noi gropi descoperite, împreună cu 
monumentul Stonehenge, au văzut că aceste gropi erau aliniate cu poziția Soarelui la răsărit şi 
la apus, în cea mai lungă zi din an-la solstițiul de vară. 



          Într-o altă accepţiune, monumentului i se pot atribui o multitudine de înţelesuri: templu 
al Soarelui, sau, la fel de bine, al Lunii, calendar astronomic, oraş al strămoşilor morți, centru 
tămăduitor, reprezentare în piatră a zeilor, simbol al statutului şi al puterii.     
 Oamenii de ştiință au apelat la cea mai nouă tehnologie laser 3D pentru a descifra 
misterul construirii monumentului neolitic de la Stonehenge. Concluziile cercetătorilor au fost 
uimitoare: Stonehenge a fost conceput astfel încât să lumineze sculpturile, ca şi cum ar fi fost 
expuse într-un muzeu modern. Scanarea cu laser a relevat mai multe sculpturi preistorice, 
incluzând 71 de noi imagini din Epoca Bronzului. Aceste imagini nu sunt vizibile cu ochiul 
liber, din cauza impurităților din piatră. Aceasta sugerează faptul că lucrătorii din acea vreme 

au folosit cele mai bune materiale, pentru ca în situația când razele Soarelui ar fi luminat 
piatra, ea ar fi sclipit până la venirea solstițiului de iarnă.Au fost descoperite un număr de 115 
sculpturi pe pietrele gigantice. „Această nouă dovadă extraordinară nu numai că susține 
importanța aliniamentului solstițiului față de monumentul de la Stonehenge, dar reprezintă o 
dovadă a faptului că accesul către pietre a fost făcut de la nord-est, din drumul de sus către 
direcția apusului solstițiului de iarnă.”, a precizat profesorul Clive Ruggles de la Universitatea 
Leicester, Marea Britanie. 
          Indiferent, însă, de teoriile emise, ipotetice sau confirmate de timp sau de oameni, 
Stonehenge va rămâne, asemenea templului incaş Macchu Picchu sau piramidelor egiptene, 
un subiect deschis supozițiilor şi certitudinilor. 
 
(Bibliografie: Felix Paturi, „Marile enigme ale lumii”) 
 
 
 
 
 



Nume elev: ___________________ 
Clasa: ________________ 
 

OBSERVAREA SOARELUI ÎN ANUL 2000 Î.CH. 
 

TEST 
   

 
1. Când a fost înălțat edificiul de la Stonehenge? 

 
       ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

   
 

2. Conform articolului, din ce se compune locul de cult de la  Stonehenge? 
 

A.  „ o stâncă mare, Piatra Călcâiului”; 
B.   „un cerc dublu de coloane verticale de piatră”; 

            C. ”lespezi de piatră așezate transversal”; 
D. ”un monolit considerat a fi o piatră de altar”. 

   
 
 

3. Poziția diferitelor pietre lungi ale monumentului ne face să ne gândim la scopul 
pentru care a fost construit. De ce credeți că  a fost construit edificiul de la Stonehenge? 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

     
 
 

4. Ați aflat din text că regele Iacob I al Angliei a trimis arhitectul personal să studieze la 
fața locului misterioasele ruine. Ce concluzie a tras? 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

     
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



5. În ce an s-a emis ipoteza că Stonehenge este un sanctuar druidic? 
 

A.  1600; 
B.  1650; 

            C. 1840; 
            D.  1923 
     

 
 

6. Gândiți-vă la ceea ce ați aflat din text despre calculele astronomice făcute pentru 
datarea pietrelor.  Care sunt cele două lucruri dovedite de aceste calcule? 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

   
     

 
 

7. Conform textului, ce  alte înțelesuri i se pot atribui monumentului, într-o altă 
accepțiune? 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

   
     

 
 

8. Indicați două metode prin care oamenii de știință au descifrat misterul construirii 
monumentului neolitic de la Stonehenge. 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

   
     

 
 

 

 

 

 



9. Gândește-te dacă ți-ar plăcea să vizitezi monumentul neolitic de la Stonehenge. 
Folosește ce-ai citit pentru a explica de ce ți-ar plăcea sau nu să-l vizitezi. 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

   
     

 
 

10. În text sunt exprimate două ipoteze despre Stonehenge: sanctuar druidic și sanctuar 
solar anterior epocii druizilor. Pe care dintre acestea le găsiți mai interesante și de ce? 
 

       ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

   
     

 
 

 

 

ÎNTREBĂRI ŞI GRILE DE ATRIBUIRE DE SCORURI 

 

1.Când a fost înălțat edificiul de la Stonehenge? 
Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 

1- Răspuns acceptabil  
        - Aceste răspunsuri identifică perioada când a fost înălțat edificiul. 
Evidența:Răspunsul precizează că edificiul a fost înălțat cu circa 2000 de 
ani înainte de Hristos. 
 0- Răspuns neacceptabil  
          Răspunsul nu precizează perioada menționată în text.. 
Evidența:Răspunsul nu precizează că edificiul a fost înălțat cu circa 2000 
de ani înainte de Hristos. 

 

 



 
2. Conform articolului, din ce se compune locul de cult de la  Stonehenge? 
 

A.  „ o stâncă mare, Piatra Călcâiului”; 
B.   „un cerc dublu de coloane verticale de piatră”; 
 C. ”lespezi de piatră așezate transversal”; 
D. ”un monolit considerat a fi o piatră de altar”. 

 
Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 

Răspuns acceptabil – B 
 
Răspuns inacceptabil - A, C, D 
 

 
3. Poziția diferitelor pietre lungi ale monumentului ne face să ne gândim la scopul 
pentru care a fost construit. De ce credeți că  a fost construit edificiul de la Stonehenge? 
Proces: Realizarea de deducţii simple 

1 - Răspuns acceptabil  
Răspunsul identifică scopul pentru care a fost construit edificiul. 
Evidența:Răspunsul precizează că edificiul a fost construit pentru a 
permite omului preistoric observarea cu mare precizie a soarelui și a lunii 
pe cer. 
0 - Răspuns inacceptabil -  
Răspunsul  nu precizează corect scopul pentru care a fost construit. 
Evidența:Răspunsul indică faptul că a fost construit pentru rugăciune.                    

 
4. Ați aflat din text că regele Iacob I al Angliei a trimis arhitectul personal să studieze la 
fața locului misterioasele ruine. Ce concluzie a tras? 
 

Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 

1- Răspuns acceptabil  
        - Aceste răspunsuri identifică faptul că arhitectul personal al regelui a 
tras concluzia că era vorba de urmele unui templu roman. 
Evidența:Răspunsul precizează că era vorba de urmele unui templu roman. 
 0- Răspuns neacceptabil  
          Răspunsul nu precizează concluzia corectă. 
Evidența:Răspunsul nu precizează că era vorba de un templu roman. 

 
5. În ce an s-a emis ipoteza că Stonehenge este un sanctuar druidic? 
 

A.  1600; 
B.  1650; 
 C. 1840; 
D.  1923. 

Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 
 
 

Răspuns acceptabil – B 



 
Răspuns inacceptabil - A, C, D 
 

 
6. Gândiți-vă la ceea ce ați aflat din text despre calculele astronomice făcute pentru 
datarea pietrelor.  Care sunt cele două lucruri dovedite de aceste calcule? 
 
Proces: Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor 

2- Înţelegere totală 
Răspunsul demonstrează înțelegerea totală prin identificarea celor două idei 
precizate în text despre datarea pietrelor.      
Exemple: 
        -  Situl megalitic de la Stonehenge era anterior epocii druizilor și avea 
rolul de observator solar. 
 
1- Înţelegere parţială 
Răspunsul identifică o idee precizată în text. Cel de al doilea răspuns poate fi 
eronat, vag sau nu există.  
    Exemple: 
       -  Situl megalitic de la Stonehenge era un străvechi sanctuar solar și lunar. 
0- Înţelegere zero 
Răspunsul nu identifică niciuna din ideile despre calculele astronomice despre  
datarea pietrelor,sau exemplele sunt vagi ,sau nu au legătură cu textul. 
      Exemple: 
          -S-a obținut datarea pietrelor în anul 1840 înainte de Hristos. 
 

 
7.Conform textului, ce alte înțelesuri i se pot atribui monumentului, într-o altă 
accepțiune? 
 
Proces: Focalizarea şi identificarea de informaţii explicit  formulate 

2- Înţelegere totală 
Răspunsul identifică cât mai multe înțelesuri atribuite monumentului.      
Evidența:Răspunsul precizează cel puțin  alte trei înțelesuri atribuite 
monumentului. 
Exemple:templu al Soarelui, calendar astronomic,centru tămăduitor, simbol 
al statului şi al puterii.     
1- Înţelegere parţială 
Răspunsul identifică două alte înțelesuri atribuite monumentului. 
  Exemple:templu al Soarelui, calendar astronomic.          
0- Înţelegere zero 
Răspunsul nu demonstrează nici un fel de înțelegere a informațiilor despre 
alte înțelesurile atribuite monumentului.. 
      Exemple: 
          -loc sacru, construcție druidică. 



 
8. Indicați două metode prin care oamenii de știință au descifrat misterul construirii 
monumentului neolitic de la Stonehenge. 
 
Proces: Realizarea de deducţii simple 

2- Înţelegere totală 
Răspunsul demonstrează înțelegerea totală prin identificarea celor două 
metode. 
  Evidența:Răspunsul descrie cel puțin două moduri prin care oamenii de 
știință au descifrat misterul. 
  Exemple:  -  metoda Carbon 14; 

- Cea mai nouă tehnologie laser 3D. 
1- Înţelegere parţială 
Răspunsul demonstrează înțelegerea parțială prin identificarea unei metode. 
 
         Exemple:  -   Cea mai nouă tehnologie laser 3D . 
0- Înţelegere zero 
Răspunsul nu identifică nici o metodă din text. 
Exemple: Descoperirile realizate la vestitul monument britanic relevă faptul 
că situl a fost un loc sacru. 

 
 
9. Gândește-te dacă ți-ar plăcea să vizitezi monumentul neolitic de la Stonehenge. 
Folosește ce- ai citit pentru a explica de ce ți-ar plăcea sau nu să-l vizitezi. 
 
Proces: Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor 

2- Înţelegere totală 
Răspunsul demonstrează înțelegerea totală prin integrarea informațiilor din 
text, pentru a susține complet o opinie personală despre conținutul textului. 
Exemple: 
        -  Da, pentru că vreau să văd monumentul care era un străvechi sanctuar 
solar și lunar. Aș alege ca perioadă cea mai lungă zi din an-la solstițiul de 
vară. 
        - Nu, pentru că Stonehenge se află aproape de Salisbury. 
1- Înţelegere parţială 
Răspunsul demonstrează înțelegerea parțială prin  susținerea unei opinii 
personale despre conținutul textului,dar cu exemple nesemnificative. 
    Exemple:- Da, pentru că au fost descoperite 115 sculpturi pe pietrele 
gigantice. 

- Nu, pentru că monumentul a fost numit oraș al strămoșilor morți. 
0- Înţelegere zero 
Răspunsul nu demonstrează înțelegerea textului. 
      Exemple:  -Da, aș vrea. 
                        - Nu, pentru că este foarte departe.  

 



10. În text sunt exprimate două ipoteze despre Stonehenge: sanctuar druidic și sanctuar 
solar anterior epocii druizilor. Pe care dintre acestea le găsiți mai interesante și de ce? 
Proces: Examinarea şi evaluarea conţinutului, a limbajului şi a elementelor textuale 

1 - Răspuns acceptabil  
Răspunsul demonstrează înțelegerea informațiilor esențiale din text. 
 Evidența:Răspunsul oferă o opinie despre ipoteza cea mai interesantă.  
Exemple: 
-Ipoteza că Stonehenge  era un sanctuar druidic, pentru că druizii erau 
preoți celți care știau să prezică fenomemenele naturale, să citească în stele 
și erau celebri pentru observațiile lor astronomice. 
-Ipoteza că Stonehenge  era un străvechi sanctuar solar și lunar, anterior 
epocii druizilor, demonstrată cu metoda Carbon 14, care a elucidat misterul 
templului preistoric. 
0 - Răspuns inacceptabil -  
Răspunsul  nu demonstrează nici un fel de înțelegere a informațiilor din 
text. 
      Evidența:Răspunsul nu  oferă nici o informație care să descrie o 
ipoteză  
Exemple:   - Prima e mai interesantă. 

     - Cred că oamenii de știință au emis o ipoteză interesantă. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXE – LUCRĂRI  ALE  ELEVILOR 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REZULTATE  TEST 
         
        Textul  informativ: ”Observarea soarelui în anul 2000 Î.CH.” 
        Clasa a IV-a A 
        Nr. elevi testaţi: 29 
        Învăţător: Ivan Daniela 
 
 

ITEM        PROCES PROCENT DE 
RĂSPUNSURI 
CORECTE 

1. Când a fost înălțat edificiul de la Stonehenge?      P1 97% 
2. Conform articolului, din ce se compune locul de cult 
de la  Stonehenge? 

 
P1 

 
100% 

3.Poziția diferitelor pietre lungi ale monumentului ne 
face să ne gândim la scopul pentru care a fost construit. 
De ce credeți că  a fost construit edificiul de la 
Stonehenge? 

P2 97% 

4. Ați aflat din text că regele Iacob I al Angliei a trimis 
arhitectul personal să studieze la fața locului 
misterioasele ruine. Ce concluzie a tras? 

 
P1 

 
97% 

5. În ce an s-a emis ipoteza că Stonehenge este un 
sanctuar druidic? 

 
P1 

 
100% 

    6. Gândiți-vă la ceea ce ați aflat din text despre 
calculele astronomice făcute pentru datarea pietrelor.  
Care sunt cele două lucruri dovedite de aceste calcule? 

 
P3 

 
70% 

7. Conform textului, ce  alte înțelesuri i se pot atribui 
monumentului, într-o altă accepțiune? 

 
P1 

 
89% 

8. Indicați două metode prin care oamenii de știință au 
descifrat misterul construirii monumentului neolitic de 
la Stonehenge. 

 
P2 

 
90% 

9. Gândește-te dacă ți-ar plăcea să vizitezi monumentul 
neolitic de la Stonehenge. Folosește ce-ai citit pentru a 
explica de ce ți-ar plăcea sau nu să-l vizitezi. 

 
P3 

 
70% 

10. În text sunt exprimate două ipoteze despre 
Stonehenge: sanctuar druidic și sanctuar solar anterior 
epocii druizilor. Pe care dintre acestea le găsiți mai 
interesante și de ce? 

 
 

P4 

 
 

70% 

Procentaj total înţelegere text literar Total 88% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Concluzii 
 

  
 
 

Elevii au obținut procent  100% la itemii 2 și 5 itemi cu alegere multiplă, care vizau 
procesul 1. De asemenea, procent 97% au obținut la itemii 1,3 și 4 itemi cu răspuns construit, 
care vizau procesele 1,2. 

Itemii 6, 9 și 10, itemi cu răspuns construit, care vizau procesele 3 și 4 le-au creat 
probleme și au obținut un procent de 70%.  

După verificarea testelor am constat că textul a fost inedit, le-a plăcut foarte mult, le-a 
trezit interesul pentru citit, curiozitatea specifică vârstei a atins cote maxime, iar rezultatele 
obținute au fost bune. Din cei 29 elevi prezenți la test, 8 elevi au dat răspunsuri parțial 
corecte, ceilalți s-au întors la text și au integrat informațiile în exprimarea de opinii, 
argumentarea unor puncte de vedere.  

Procentul total, 88%, dovedește o bună înțelegere a textului studiat. 
 

 
 
 
 
 
 
TEXT   INFORMATIV: : ”Observarea soarelui în anul 2000 Î.CH.” 

   
 

Fişă de analiză SWOT  
 

Clasa:  a IV-a A 

Data: 21.X.2013 

Numărul de elevi ai clasei: 29 

Număr de elevi prezenţi la test: 29  

Profesor: IVAN DANIELA 

 

Obiectivele testului: 

- să citească şi să înţeleagă un text la prima vedere; 

- să răspundă corect la întrebările testului, dovedind că au înţeles conţinutul textului citit; 

-să focalizele și să identifice informațiile explicit formulate; 

- să realizele deducții simple; 

- să interpreteze și să integreze idei și informații; 



- să studieze și să evalueze conținutul, limbajul și elementele textuale. 

 

 

PROCENTAJ MAXIM: 100% 

PROCENTAJ MINIM: 70% 

MEDIA: 88% 

 

Analiza rezultatelor obţinute la acest  test  de către elevii clasei a IV-a A, permite 

descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii din această 

clasă, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din 

lucrările supuse analizei. 

 

          PUNCTE TARI: 

 elevii au manifestat un interes deosebit pentru  textul propus dorind să-și îmbogățească  
volumul de cunoștințe despre tema propusă (cu informații inedite);  

 toți au reușit să identifice răspunsurile  corecte la itemii  cu alegere multiplă; 

  majoritatea a dat dovadă de înțelegere totală la itemii 1,3,4, 6,7,8,9, iar ceilalți (până 
la 100%) de înțelegere parțială ; 

 Textul a fost inedit și a  cuprins imagini atractive și expresive; 

 

 PUNCTE SLABE: 

 au întâmpinat greutăți la studierea și evaluarea conținutului, limbajului și elementelor 
textuale ; 

 au dovedit dificultăți în exprimarea ideilor/opiniilor și în  motivarea alegerilor făcute; 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 promovarea cu succes a lecturilor literare, informative; 

 implementarea testelor PIRLS; 

 încurajarea lecturii suplimentare; 

 folosirea textelor de tip informativ; 

 

 

AMENINȚĂRI: 

 lipsa experienței de a lucra cu teste PIRLS; 



 

 

RECOMANDĂRI DE OPTIMIZARE: 

 utilizarea textelor accesibile, care să  respecte  particularitățile de vârstă ale elevilor, 
însoțite de imagini expresive și atrăgătoare; 
 

 integrarea metodelor gândirii critice în procesul de predare- învățare –evaluare,  pentru 
dezvoltarea abilităților de lectură; 
 

 
 
 

ANEXE –POZE 
 
 
 
 
 

         
 

         
 



       
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

         
  
 
 
 
 
 



                
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                 
 
 
 
 
 
 


