
ELEV……………………….....…..……      CLASA a V-a …… 

 

EVALUARE INIŢIALĂ - GEOGRAFIE 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

I. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă: 

 

1. România este situată pe continentul …………………..........................................…………………... 

2. Cei mai înalţi munţi din ţara noastră sunt Munţii ................................................................................   

3. Fluviul Dunărea străbate sudul ţării şi se varsă în Marea .................................................................... 

4. Capitala României este oraşul …………..........………….........................…………………………... 

5. În sud România se învecinează cu ţara numită ………………………………....…………................ 

6. Semnele convenționale folosite pe hartă sunt explicate în .................................................................. 

(6x5p=30 

puncte) 

II. Analizați planul clasei și apoi: 

 

1. Plasați punctele cardinale și intercardinale pe roza vînturilor.   (8x5p=40p) 

2. Faceți corespondența între punctele cardinale și obiectele din clasă:  (4x5p=20p) 

 

CATEDRA  este situată spre ............... 

UȘA este poziționată spre .............. 

FERESTRELE sunt orientate spre ............... 

CUIERUL este  situat spre .............. 
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

EVALUARE INIŢIALĂ – GEOGRAFIE 

Clasa a V-a 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

 Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile 

precizate în barem.   

 

SUBIECTUL I. Se acordă 30 puncte astfel: câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:  

 1 – Europa;  2 – Făgăraș;  3 – Neagră;  4 – București;  5 – Bulgaria; 6 – legendă; 

   

SUBIECTUL II. Se acordă 60 puncte astfel:  

1. 40 puncte pentru plasarea  corectă a punctelor cardinal și intrecardinale pe roza vînturilor, câte 

5 puncte pentru fiecare punct plasat corect; 

2. 20 puncte pentru corespondența corectă a obiectelor din planul clasei cu punctele cardinal, 

câte 5 puncte pentru fiecare obiect plasat corect; 

 
CATEDRA  - sud 

UȘA - vest 

FERESTRELE -  est 

CUIERUL - nord 

 

 

 Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Nu se acordă fracţiuni de punct. 

 Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

 

 

 
 


