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TEORIA ŞI PRACTICA EVALUĂRII LA INFORMATICĂ 

                                   -studiu- 
 

                                                              Prof. PETRE CLAUDIA 

                                                              Colegiul Naţional Agricol “Carol I” - Slatina 
 

Evaluarea în procesul de învăţământ 

 

Constantin Cucoş: activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin note.  

Ioan Jinga: „barometrul” prin care este indicată în orice moment starea pregătirii şcolarilor, succesele 

şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate prin curriculum.  

Steliana Toma: un proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învăţământ sau 

a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor, strategiilor folosite prin compararea 

rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare. 

 

Metodologia instruirii studiază natura şi funcţiile metodelor de învăţământ  , clasificarea lor 

precum şi relaţia cu celelalte componente ale procesului de învăţământ. Metodele de învăţământ sunt 

modalităţi de organizare şi conducere a procesului de predare – învăţare şi evaluare a performanţelor 

şcolare în funcţie de obiectivele cadru şi de referinţă. 

Strategiile didactice sunt modalităţi mai complexe de organizare şi conducere a procesului de 

instruire pe baza combinării metodelor , a mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a 

elevilor , în scopul realizării obiectivelor pedagogice. În acest sens putem vorbi de strategii inductive 

şi deductive , analogice , transductive , algoritmice , şi euristice. 

Strategiile didactice au o contribuţie deosebită la optimizarea procesului de instruire şi 

formare a personalităţii , întrucât , cu ajutorul lor , profesorul stăpâneşte acţiunea  instructivă , o 

dirijează,o controlează şi o reglează continuu în direcţia impusă de finalităţile actului de 

învăţământ.(I. Cerghit). 

 

Evaluarea, ca activitate în sine , cuprinde trei etape principale : 

  măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice , utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit (probe scrise /orale/practice , proiecte , portofolii etc.) 

  aprecierea acestor rezultate  pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare şi notare  

descriptori de performanţă etc) 

  formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute în vederea 

adoptării deciziei educaţionale adecvate. 

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse  

precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare folosite. 
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Evaluarea şi predarea se influentează reciproc, iar testul este o extensie normală şi naturală a lecţiei 

care poate pune la dispoziţia profesorului, dar şi a elevului, informaţii utile despre progresul realizat.  

Verificarea şi evaluarea rezultatelor şi progreselor şcolare prin standarde şi descriptori generali de 

performanţă se referă la : 

  nivelul de cunoştinţe (structuri cognitive) însuşit de elevi , raportat la obiective şi conţinut. 

  nivelul structurilor operaţionale formate pe baza însuşirii logice a cunoştinţelor. 

  capacitatea de aplicare a cunoştinţelor , de a rezolva exerciţii şi probleme. 

  nivelul structurilor psihomotrice : deprinderile specifice obiectului de studiu. 

  trăsăturile de personalitate ce influenţează randamentul şcolar sunt în special motivaţiile, 

atitudinile , perseverenţa , voinţa de a învăţa , nivelul de aspiraţie . 

 

Metodele de verificare şi evaluare sunt cele : 

 clasice  (probe scrise , orale , practice)  

 alternative (proiecte , portofolii).   

   

Este necesară formarea la elevi a capacităţii de autoevaluare pe baza raportării rezultatelor obţinute la 

obiectivele lecţiilor şi la criteriile de apreciere.  

Ca metode şi tehnici de autoevaluare se pot folosi :testele de cunoştinţe şi deprinderi , aplicate după 

lecţii şi capitole, exerciţiile de autocontrol ; autonotarea , autocorectarea , corectarea şi notarea 

reciprocă . 

Testul de cunoştinţe sau deprinderi este o probă complexă aplicată cu ajutorul căreia măsurăm şi 

evaluăm cu mai mare precizie performanţele şcolare în raport cu obiectivele şi conţinutul.  

Testele au un grad mai mare de fidelitate , pot fi corectate şi repetate oferind posibilitatea de a 

controla condiţiile de aplicare . Dacă se are în vedere momentul aplicării lor , testele pot fi iniţiale , de 

progres , şi finale. 

După modul de integrare a verificării şi evaluării în procesul de învăţământ distingem trei forme de 

evaluare mai importante : 

Evaluarea iniţială . Performanţele viitoare ale elevilor depind şi de cunoştinţele anterioare , element 

pe baza căruia va trebui să alcătuim programul de instruire. În acest scop , testele  iniţiale de evaluare 

sunt de un real folos. 

Evaluarea sumativă (cumulativă). Este evaluarea tradiţională , efectuată de cadrele didactice periodic  

prin verificări de sondaj şi globale , după parcurgerea unui capitol , la încheierea unui semestru sau an 

şcolar , realizată prin testele finale şi de sinteză. 
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Evaluarea continuă (formativă) . Se realizează prin testele de progres pe tot parcursul programului de 

instruire  în cadrul lecţiilor şi la încheierea fiecărui capitol sau după un număr de lecţii mai dificile, 

dar importante pentru înţelegerea celor care urmează .  

Acest tip de evaluare ritmică , pe baza unui feedback continuu , oferă elevilor informaţii cu privire la 

eficienţa metodelor de învăţare folosite ,şi creează posibilitatea ameliorării continue a procesului de 

învăţământ. 

Etapele proiectării şi administrării unui test ar trebui să fie: 

 Stabilirea obiectivelor şi a conţinutului. 

 Structura logică a conţinutului .  

 Formularea întrebărilor (itemilor) în raport cu obiectivele şi conţinutul lecţiilor. 

 Precizarea exerciţiilor şi a problemelor de rezolvat. 

 Fixarea punctajului pentru acestea. 

 Administrarea testului; 

 Evaluarea; 

 Interpretarea rezultatelor; 

 

Teoria şi practica evaluării evidenţiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii. 

Criteriul cel mai des utilizat este acela al gradului de obiectivitate oferit în corectare. În funcţie de 

acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei mari categorii : 

1. ITEMI OBIECTIVI asigură un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare şi 

testează un număr mare de elemente de conţinut într-un interval de timp relativ scurt.  

 

1.Itemi obiectivi 

     1.1 Itemi cu alegere duală 

Alegerea duală presupune formularea unei cerinţe cu două variante complementare de răspuns 

(Adevărat/Fals ,Da/Nu, Corect/Incorect etc. ) 

 

Exemplu : 

I. Disciplina : Tehnologia informaţiei 

Clasa : a IX-a 

Obiective : Recunoaşterea rolului principalelor comenzi MS-DOS 

Enunţ : Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecăruia dintre următoarele enunţuri : 

1) Comanda CD poate fi folosită pentru a crea un director. 

2) Comanda DIR poate fi folosită pentru a afişa conţinutul unui director. 

3) Comanda REN poate fi folosită pentru a schimba numele unui fişier . 

4) Comanda DEL poate fi folosită pentru a şterge un director. 

 

Barem de corectare şi notare: Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect :  

1) F    2) A      3) A      4) F                                                            (4 puncte) 
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1.Itemi obiectivi 

       1.2 Itemi de tip pereche 

Itemii de tip pereche solicită stabilirea unor corepondenţe între informaţiile distribuite pe două 

coloane. Prima coloană conţine informaţii de tip enunţ (premise), cea de-a două coloană conţinând 

informaţii de tip răspuns. Elevului i se solicită să asocieze fiecare enunţ cu un unic răspuns (să 

unească printr-o linie , să rescrie perechile asociate, etc). 

 

Exemplu : 

II. Disciplina : Informatică 

Clasa : a IX-a 

Obiective : Recunoaşterea operaţiilor asociate operatorilor în C. 

Enunţ : Asociaţi simbolurilor din partea dreaptă operaţiile corespunzătoare din partea stângă , scriind 

numărul de ordine al operaţiei asociate fiecărui simbol. 

a) ==              1) adunare 

b) *            2) înmultire 

c) &&  3) împărţire 

d) /  4) incrementare 

e) –  5) decrementare 

f) +  6) atribuire 

g) ||  7) decizie 

h) =  8) disjunctie logică (SAU) 

  9) conjuncţie logică (SI) 

  10) relaţie de egalitate 

 

Barem de corectare şi notare : Se acordă câte 0.5 puncte pentru fiecare asociere corectă : a-10        

b-2        c-9        d-3      e-5   f-1 g-8 h-6                      (4 puncte) 

 

1.Itemi obiectivi 

      1.3. Itemii cu alegere multiplă 

Itemii cu alegere multiplă sunt  cele mai utilizate tipuri de itemi, în special în testele standardizate 

(bacalaureat, admitere, etc.). 

Un item cu alegere multiplă este format dintr-un enunţ numit premisă  sau  bază  şi un număr de 

opţiuni din care elevul trebuie să aleagă un singur răspuns numit  cheie. Celelalte răspunsuri, 

neconforme cu cerinţa, dar plauzibile poartă numele de  distractori. 

 

Exemplu : 

III. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a X-a 

Obiective:  Determinarea metodei de rezolvare adecvate pentru rezolvarea unei probleme. 
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Enunţ:  Se consideră problema: „ În câte  moduri se pot aşeza  m  cai pe o tablă de şah de n x n 

pătrate astfel încât oricare doi cai să nu se atace” ? Pentru rezolvarea corectă a problemei se 

recomandă metoda: 

1) Metoda Divide et Impera 

2) Metoda Backtracking 

3) Metoda Greedy 

4) Calculul direct al numărului de moduri prin intermediul unei formule. 

 

Barem de corectare şi notare: Varianta corectă este 2.      (1 punct ) 

 

2. ITEMI SEMIOBIECTIVI permit ca răspunsul aşteptat să nu fie totdeauna unic determinat, 

modalitatea de corectare şi notare inducând uneori mici diferenţe de la un corector la altul; 

 

2. Itemi semiobiectivi 

      2.1 Itemi cu răspuns scurt/de completare 

Itemii cu răspuns scurt solicită ca elevul să formuleze un răspuns scurt sau să completeze o afirmaţie 

astfel încât aceasta să capete sens sau să aibă valoare de adevăr. 

 

Exemplu : 

IV. Disciplina : Tehnologia informaţiei 

Clasa : a X-a 

Obiective : Identificarea principalelor funcţii utilizate în formulele de calcul tabelar. 

Enunţ : Scrieţi numele funcţiilor utilizate în calcul tabelar pentru : 

1) Media aritmetică a unor valori :…………….. 

2) Suma unor valori:……………………………. 

3) Valoarea cea mai mare dintr-o mulţime de valori :…… 

4) Numără celulele numerice dintr-un domeniu : ……… 

 

Barem de corectare şi notare : pentru fiecare dintre funcţiile denumite corect se acordă câte un 0.50 

puncte .  

Răspunsuri corecte :  

1) Average        2) Sum           3) Max         4) Count                             (2 puncte) 

 

2. Itemi semiobiectivi 

        2.2. Întrebări structurate 

Întrebările structurate solicită, printr-un sistem de subîntrebări relative la o temă comună, răspunsuri 

de tip obiectiv, răspunsuri scurte sau de completare prin care se pot evalua cunoştinţele complexe 

referitoare la tema respectivă fără a solicita elaborarea unui răspuns deschis(eseu).  
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Exemplu : 

V. Disciplina : Tehnologia informaţiei 

Clasa : a-X-a 

Obiective : Proiectarea unei aplicaţii simple de calcul tabelar 

Enunţ : Se consideră următoarea aplicaţie cu foi de calcul : 

 

 

1. Precizaţi câte foi de calcul cuprinde fişierul Excel din figură. 

2. Denumiţi adresa celulei curente . 

3. Reproduceţi conţinutul celulei B2. 

4. Precizaţi ce formulă este scrisă în celula în care este calculată media elevului Ionescu Emanuel. 

5. Enumeraţi două dintre formatările speciale aplicate celulelor ce formează capul de tabel. 

 

Barem de notare :  

1 ) Se acordă 0,50 puncte pentru răspunsul 3. 

2) Se acordă 0,50 puncte pentru răspunsul G5. 

3) Se acordă 0,50 pentru răspunsul Ionescu Emanuel. 

4) Se acordă 2 puncte pentru formula corectă ROUND((3*AVERAGE(C2:G2)+H2)/4;0) 

5) Se acordă 1 punct pentru oricare 2 dintre elementele : aliniament orizontal centrat , scrierea pe mai 

multe rânduri , borduri sau borduri cu linii mai groase , înălţimea liniei .               (4,50 puncte) 

2. Itemi semiobiectivi 

       2.3 Itemi de tip eseu 

Itemii de tip eseu pot fi structuraţi sau liberi . Deoarece la informatică elementele de creativitate se 

manifestă prin rezolvări de probleme şi proiecte, itemii de tip eseu preferaţi sunt cei structuraţi, un 

eseu liber (în liceu) nefiind necesar decât rar, pentru anumite teme cu un volum mai mare de elemente 

informative.  

 

Exemplu: 

Disciplina : Tehnologia Informaţiei 

Clasa : a IX-a 

Obiective : Cunoaşterea structurii unui sistem de calcul. 
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Enunţ : Descrieţi schematic arhitectura unui sistem de calcul evidenţiind rolul fiecărei componente în 

procesarea informaţiei. 

Timp de lucru : 20-30 min 

 

Barem de corectare şi notare : 

CCrriitteerriiii  şşii  rreezzoollvvaarree   PPuunnccttaajj   OObbsseerrvvaaţţiiii   

--  eevviiddeennţţiieerreeaa  pprriinncciippaalleelloorr  

ccoommppoonneennttee  

  ((hhaarrdd  şşii  ssoofftt))   

11  ppuunncctt   00,,5500  ffiieeccaarree  tteerrmmeenn   

--  eevviiddeennţţiieerreeaa  pprriinncciippaalleelloorr  

ssuubbccoommppoonneennttee  hhaarrdd  ::  uunniittaatteeaa  

cceennttrraallăă  ,,  uunniittaatteeaa  ddee  mmeemmoorriiee  şşii  

uunniittaatteeaa  ddee  iinnttrrăărrii//iieeşşiirrii  ;;  rroolluull  

ffiieeccăărreeii  ccoommppoonneennttee..   

44  ppuunnccttee   33  xx  00,,5500  mmeennţţiioonnaarree,,  

33xx  00,,5500  rrooll  ,,    

11  ppuunncctt  tteerrmmiinnoollooggiiee  ccoorreeccttăă   

--  eevviiddeennţţiieerreeaa  pprriinncciippaalleelloorr  

ssuubbccoommppoonneennttee  ssoofftt  ::  ssoofftt  ddee  

bbaazzăă  şşii  ssoofftt  ddee  aapplliiccaaţţiiii  ;;  rroolluull  

ffiieeccăărreeii  ccoommppoonneennttee   

22  ppuunnccttee   22  xx  00,,5500  mmeennţţiioonnaarree,,  

22  xx  00,,2255  rrooll  ,,  

00,,5500  tteerrmmiinnoollooggiiee   

--  ccaalliittăăţţiillee  ddee  aannaalliizzăă  şşii  ssiinntteezzăă   11  ppuunncctt  

--  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  ssuuggeessttiiee  aa  

rreepprreezzeennttăărriiii 
11  ppuunncctt  

SSee  aaccoorrddăă  ddiinn  ooffiicciiuu  ::   11  ppuunncctt  

 

2. Itemi semiobiectivi 

     2.4 Rezolvarea de probleme 

 

Rezolvarea de probleme este o activitate specifică şi des utilizată la disciplina Informatică, 

elementele gândirii algoritmice, metodele de rezolvare şi tehnicile de implementare fiind supuse unui 

tir sistematic de probleme prin care acestea să formeze competenţe reale de programare. 

 

Evaluarea prin rezolvarea de probleme la informatică ridică uneori probleme din punctul de vedere  al 

întocmirii baremului de corectare.  

 

Unele tendinţe tind să impună o corectare pe principiul : problemă = program funcţional corect. Este 

recomandabil totuşi ca baremul de corectare să cuprindă fracţiuni din punctaj pentru diferitele aspecte 

pe care le comportă rezolvarea unei probleme la informatică: corectitudinea sintactică, structurarea 

datelor şi declararea variabilelor, structurarea programului, corectitudinea algoritmului, eficienţa 

algoritmului,tratarea unor situaţii limită. 
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3. ITEMI SUBIECTIVI (cu răspuns deschis) solicită un răspuns amplu, permiţând valorificarea 

capacităţilor creative ale elevilor.  

 

Deci, evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează , organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăţi de 

valoare pe care se bazează  o anumită decizie în plan educaţional. 
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REZOLVAREA UNOR PROBLEME PROPUSE ÎN NUMĂRUL 

1/2012 
 

Clasa a X-a       

X.1  Indiana Jones 

         Indiana Jones descoperă un cufăr pe care doreşte să-l deschidă. Lîngă cufăr se află un 

pergament care conţine o succesiune de numere scrise cu cifre arabe. Cufărul poate fi deschis numai 

dacă numărul de caractere “I” situate în ultima poziţie a scrierii fiecărui număr de pe pergament cu 

cifre romane, este mai mare decât numărul de caractere “C” situate în ultima poziţie a scrierii fiecărui 

număr de pe pergament cu cifre romane. Folosind o foaie de calcul Excel stabiliţi dacă cufărul poate 

fi deschis sau nu. 

 

                                                
                                                      

                                                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina 

Rezolvare: 

Pe coloana C transformăm cifele arabe în cifre romane cu ajutorul funcţiei ROMAN. 
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Pe coloana D extragem ultimul caracter din scrierea numerelor cu cifre romane cu ajutorul funcţiei 

RIGHT.  

 

 

Afişarea în celula B16, utilizând formula 

=IF(COUNTIF(D4:D13;"I")>COUNTIF(D4:D13;"C");"da";"nu") 

 

 

 

X.2  Euclid 

Creaţi o foaie de calcul Excel prin care să implementaţi algoritmul lui Euclid pentru calculul celui 

mai mare divizor comun a două numere întregi cu maxim 6 cifre. Utilizatorul introduce cele două 

numere în celulele A1,A2.   
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Fiecare rând conține două numere: numărul mai mic de rândul anterior și restul obţinut prin 

împărțirea numărului mai mare la numărul mai mic. Aceste etape sunt repetate până când apare 

numărul 0, atunci celălalt număr din rând este mai mare divizor comun al numerelor originale. Acest  

lucru ar trebui să fie copiat în celula C1. 

                                                                                                 Komal, ianuarie 2006, enunţ adaptat 

Rezolvare: 

 

Pe coloana A vom avea mereu numărul mai mic de rândul anterior. Aceasta se realizează astfel: la 

primul pas în celula A2 introducem formula =IF(A1<B1;A1;B1), iar apoi cel mai mic element va fi 

mereu cel de pe coloana B. Pe coloana A începând cu linia 3 introducem formula =IF(B2>0;B2;"") 

deoarece în  momentul când pe coloana B avem 0 să nu apară nimic în coloana A pe rândul următor. 

În celula B2 introducem formula =IF(A1<B1;MOD(B1;A1);MOD(A1;B1)), iar apoi pe celelalte 

rânduri pentru a evita zerouri inutile =IF(AND(B2>0;B2<>"");MOD(A2;B2);""). În final în celula 

C1 introducem formula =MIN(A:A). 

Fişierul ce conţine rezolvarea este Euclid.xls. 
 

 

Clasa a XII-a       

XII.1  Hartă 

 

Realizaţi o pagină web conţinând ca imagine, o hartă a zonei în care locuiţi. În harta să apară 

magazinele de pe strada dvs., reprezentate ca hot spot-uri : pentru fiecare magazin să apară numele ca 

text alternativ, când mouse-ul este deasupra, iar la clic pe un magazin, să se deschidă o nouă pagină 

cu informaţii despre acesta (profil, produse oferite, preţuri, comentarii, etc.).  
 

 Rezolvare: 
                                              

         În continuare schiţăm rezolvarea  problemei. Fişierele  Dedeman.htm, Casa_Rusu.htm, Pop 

Industry.htm,  Rolmis.htm, MKR.htm se pot realiza ulterior. 
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<html> 

<body> 

<div align="center"> 

<img src="strada.jpg" alt="Strada Cireasov" border="0" width="300" height="300" 

usemap="#map1"> 

 

<map name="map1"> 

  <area 

      href="Dedeman.htm" alt="Magazin Dedeman" title="Dedeman" 

      shape="circle" coords="120,25,10"> 

  <area 

      href="Casa_Rusu.htm" alt="Casa Rusu" title="Casa Rusu" 

      shape="circle" coords="70,50,10"> 

  <area 

      href="Pop Industry.htm" alt="Pop Industry" title="Pop Industry" 

      shape="circle" coords="120,50,10"> 

<area 

      href="Rolmis.htm" alt="Rolmis" title="Rolmis" 

      shape="circle" coords="160,125,10"> 

<area 

      href="MKR.htm" alt="MKR" title="MKR" 

      shape="circle" coords="200,75,10"> 

</map> 

</div> 

</body> 

</html> 
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PROBLEME PROPUSE 

 

 Clasa a IX-a                                

 IX.8  Imagine 

Transformaţi imaginea de mai jos în obiectul din dreapta utilizând aplicaţia Word: 

 

 

 
                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina 
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Clasa a X-a     

X.9 Poker 

      În ultimii ani, pokerul a devenit un joc foarte popular. Utilizaţi o aplicație de calcul tabelar pentru 

a genera aleator un set de cărți care urmează să fie împărțite pentru fiecare jucător, în plus, aplicaţia 

va fi  utilizată  pentru a  numi aceste mâini, în celula A1. 

( http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poker_hands).   

Cărţile vor fi generate în celulele A2:A6. Asul de cupă de exemplu va fi afişat . Soluția poate 

utiliza un număr arbitrar de celule auxiliare, însă nu se vor utiliza  funcții și macro-uri. 

                                                                                                                  (Komal, octombrie 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvările problemelor propuse precum şi materialele propuse spre publicare se primesc pe adresa 

revistainfopractic@yahoo.ro. Soluţiile problemelor din acest număr se primesc până la data de 

15.06.2013. Fişierul care conţine soluţia problemei va avea ca nume numărul problemei (de ex. 

IX.1.docx). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poker_hands).C?r?ile
mailto:revistainfopractic@yahoo.ro

