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INTRODUCERE

Necesitatea de a le oferi elevilor achizi iile cerute de o societate a cunoa terii aflat
într-o continu schimbare restructurarea curriculumului, modernizarea materialelor 
destinate înv profesorilor i a sistemului de evaluare. 

Rezultatele slabe ale elevilor români la studiile interna ionale de evaluare comparativ
e în toate aceste privin e. România a ocupat: locul 31

matematic - TIMSS 1995; locul 28 la tiin e i 25 (din 38) la matematic - TIMSS 1999; 
locul 27 la tiin e i 26 (din 46) la matematic - TIMSS 2003; locul 28 la tiin e i 25 (din 49) 
la matematic - TIMSS 2007; locul 23 la tiin e i 2
conduc la nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care s vizeze dezvoltar
evaluarea, dar i formarea ini , din perspectiva dezideratelor educa ionale ale 
societ ii cunoa terii.

referitor la identificarea gre elilor tipice, este 
direct legat de TIMSS1 2007– ,

-
2006 – 2007, sub auspiciile IEA2

Identificarea factorilor specifici sau a combin

–

, pornind de la 
,

Despre TIMSS

,

chimie, biologie, geografie). 
da

-un studiu cum este TIMSS poate fi folosit pentru 
a descri

de educa curriculum contribuie la 

                                                            
1 Trends in International Mathematics and Science Study  
2 IEA - International Association for the Evaluation of Educational A

de 23 studii comparative de profil cu participare inter
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-
-

sau 

, comparând practicile 

rezultate
Care sunt rezultatele elevilor români în domeniile matematicii 

curriculum

predare gii lor din 

perspectiva elevilor

a VIII-
atitudinilor manifestate în domeniile investigate?

Care sunt scopurile TIMSS

procesul de modernizare a paradigmei 

1.
m

2.

3.

elevilor?

4.

re



 

5 

 

TIMSS & PIRLS International Study Centre a stabilit reguli stricte pentru a produce 
l

stadii:

1.

2.
i

TIMSS define

, necesitând administrarea testului într-un 
Pentru realizarea acestui deziderat, -a dat 

-a din cele 150 de 

C

administrarea unor teste

administrarea de chestionare

-au 

-au exprimat 
completat versiuni 

separate,

administrarea chestionarelor 
-a
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Caietele de test

sau
olvare 

participante. TIMSS International Study Centre a coordonat c

domeniu cognitiv. Cei 478 de itemi au fost 
– –

scoruri. Aceasta s-a realizat pe baza unei grile de corectare specifice pentru fiecare item în 
acest format. În TIMSS schema de 

-

Cea de-

sau strategiilor folosite.
Fiecare elev a avut de completat3

                                                            
3 ,

cu ajutorul softului

de context al elevului a fost variabil – itatea 
claselor s-a raportat un timp de lucru de 30 de minute. 

testate într-un ciclu TIMSS, s-
curricu
chestionare s-

subiectului în sine. Curriculumul-
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rezultatele

pentru fiecare tip de instrument utilizat: 

(include scorurile atribuite de primul corector 

(include scorurile atribuite de cel de-
caietele selec ionate).

-

Pentru a ilust -au identificat patru puncte, 

nivelul avansat (625), nivelul superior (550), nivelul 

intermediar (475), nivelul inferior (400). Pentru a descrie rezultatele elevilor la cele patru 
niveluri interna ionale de performan -a folosit IRT (Item Response Theory). Metoda care 

ionale de performan

or folosite de elevi.

Identificarea gre elilor tipice

Demersul ini i este îndreptat 
ire a în elegerii matematicii i tiin elor. Prin aceasta 

cre terea achizi i nivelarea diferen elor extrem de largi între 
colile din România. Politicile educa

ile de a asigura calitatea educa iei prin cre terea achizi iilor în 
corela
constitui i un punct de plecare pentru reconstruc ia curriculumului implementat. 

Ipoteza de la care pornim:

iei gre elilor tipice, identificate pornind de 
iat poate constitui un 

punct de referin i, cel mai probabil, va produce o 
cre tere a achizi iilor. 

identificate ale elevilor români, a
de 

Un prim obiectiv pe care l-
area matematicii i tiin elor, ca element 
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esen ial pentru construc ia competen elor cheie i pentru  furnizarea unei educa ii de calitate 
anse egale pe o pia

Pentru aceasta s-
administra i în TIMSS 2007. Deoarece ace tia sunt construi
valide ale unui ansamblu larg de con inuturi i procese cognitive, au fost utilizate statisticile 
itemilor în scopul ob inerii informa iilor relevante referitoare la mo
elevii.

Acest tip de anal

identificarea zonelor precise de interven gre elile 
conceptuale i gre elile procedurale;
identificarea rutinelor didactice

re terea achizi iilor 
propunerea unui set de sugestii metodologice (exemple de activit are), 

eviden ieze te 
anularea mecanismului de formare a gre elilor tipice conceptuale i procedurale, 
i

adminis
dintr-o serie de motive:

reprezen
elile conceptuale, procedurale, precum i rutinele didactice;

propun seturi de instrumente suport pentru profesori i elevi, destinate 
irii performan i tiin e;

conduc la direc ire a curriculumului colar, fundamentate pe 
rezultatele elevilor români.

inuturile i competen ele 
disciplinare din programele colare române -un
avantaj deoarece itemii prezenta i nefiind marca
aspecte care nu sunt intite nici de curriculumul implementat, nici de curriculumul inten ionat.

ionat, dar i
are ale 

i anse egale la o educa
pie ei muncii.

Lucrarea de fa

devine un bun i liceal, dar i pentru 
studen ii i cadrele didactice implicate în formarea ini în ceea ce prive te 
analiza rezultatelor ob un set de gre eli tipice conceptuale, 
procedurale, dar i de rutine didactice specifice elevilor i profesorilor din România.
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1. CALCUL NUMERIC

1.1. SCRIEREA I CITIREA NUMERELOR ÎN BAZA 10

Item 1

Pozi ia în clasament

1 Cehia 91%

2 Italia 90%

… …

24 Indonezia 73%

25 România 72%

26 Liban 72%

… …

48 Algeria 20%

49 Arabia Saudita 18%

65%

Tabelul 1. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-01.

Elevii români care au 

de mii;

de i dintre ace

mii.
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Al treilea distractor (D) a fost ales de 9% dintre elevi. Cel mai probabil, elevii care au ales 

milioane.

D

a scrierea 

nivelul monedei sau bancnotelor folosite.

Gre eli tipice
Gre eli conceptuale:
- pozi
natural. 
Gre eli procedurale:
- observarea doar a unui grup de cifre (de la începutul, sau de la sfâr

-

1.2. OPERA II CU NUMERE ÎNTREGI

Item 2 

Pozi ia în clasament ara

1 Taipei China 85%

2 Republica Coreea 84%

… …

19 Israel 58%

20 România 57%

21 Georgia 54%
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… …

48 Columbia 21%

49 17%

Media interna 51%

Tabelul 2. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-13.

te algoritmul 
semne diferite.

tia au fost capabili:

a itemului, con care 
;

, ob inând termenul necunoscut al ecua iei.

Acest tip de i
; se alege varianta A, deoarece 

.

func

ipoteza i concluzia problemei. Astfel, ace i au ales unul din 
e incorecte în func ie de rezultatul ob inut: 

B – 11%: elevii fac calculul ;

C – 10%: elevii fac calculul  ;

D –

în ceea ce prive te: identificarea numerelor întregi pozitive i negative i a formelor de scriere 
a acestora, cunoa ilor opera iilor cu numere întregi; regula semnelor pentru 
înmul irea numerelor întregi.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- numere întregi: regula semnelor la înmul ire.

Gre eli procedurale:

- aflarea itului itorul i câtul;

- verificarea rezultatului unei probleme prin înlocuirea acestuia în rela iile ini iale. 
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Item 3 

Pozi ia în clasament

1 China 77%

2 Republica Coreea 73%

… …

13 Slovenia 44%

14 România 41%

15 Bulgaria 41%

… …

48 Algeria 11%

49 Suedia 11%

34%

Tabelul 3. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-03.

(41%)

-o
succesiune de calcule cu numere întregi i folosesc corect regulile de calcul cu paranteze. 

Cei 8% dintre elevi care au ales distractorul B, cel mai probabil au gre it la adunarea sau la 
înmul irea numerelor întregi. 

Distractorul C, ales de 10% din ia 
parantezelor într-o succesiune de calcule.   

Cei 38% dintre elevi, care aleg distractorul D, 
-

regi. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere întregi: opera
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Gre eli procedurale:

- înmul

1.3. CALCULE CU NUMERE ZECIMALE

Item 4

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 88%

2 Japonia 85%

… …

19/20 Ungaria/ Slovacia 65%

21 România 64%

22 64%

… …

48 Qatar 22%

49 Maroc 5%

56%

Tabelul 4. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-02.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022046    M01_02

10 7,185 

19

70 6,780 SAU 6,78   [4,045 + 2,735] 
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71

72 [zecimale prost aliniate] 

79
în afara sarcinii ) 

99 Necompletat

Cei 64 % dintre

Rezolvarea itemului presupunea deprinderi elementare de calcul cu numere zecimale, 

matematic

i ale elevilor români în achizi
zecimal.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere zecimale: adunarea numerelor zecimale; .

Gre eli procedurale:

- adunare;

-

Item 5
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Pozi ia în clasament

1 Hong Kong 92%

2 Malaysia 90%

… ...

21 Ucraina 72%

22 România 71%

23 Bulgaria 71%

... ...

48 Ghana 41%

49 Columbia 34%

67%

Tabelul 5. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-02.

s
s
10.

Distractorul B, ales de 8 % dintre elevi, poate indica:

fie ignorararea exponentului în interpretarea formei expon
10;

zecimale finite: elevii au mutat virgula spre dreapta, dar nu au completat cu zerourile 

Distractorul A, ales de 3% dintre elevi, poate indica:

-
finite (3,4 100 = 3,400 = 3,4);

Din analiza
te puterile lui 

e
-

la absen a achizi
con inut.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere zecimale: înmul irea cu puteri ale lui 10; 

- puteri: conven ia privind exponentul implicit.
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Gre eli procedurale:

- rezultatului unui calcul;

- ire de la numere naturale;

- ignorarea exponentului în calcule cu numere zecimale.

Item 6

Pozi ia în clasament ara

1 Liban 90%

2 Lituania 84%

… …

21 Suedia 66%

22 România 65%

23 Slovenia 64%

… …

48 Kuweit 8%

49 Maroc 0,4%

Media interna 57%

Tabelul 6. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-07.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022110  M03_07

10 0,21306   

11

70 2,1306; 21,306; 21306; 0,021306 -o plasare 
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71 0,213 sau 0,21 sau alte rotunjiri, dar 0,21306 nu apare  

72

79
afara sarcinii)

99 Necompletat

în care este utilizat algoritmul de înmul

„0,21306” indicat de 65% dintre elevi, eviden tia au fost 

-o

n
c.

Analiza acestui item re
prive te:

recunoa terea numerelor zecimale, a formelor de reprezentare i de scriere;
ilor opera iilor pentru efectuarea calculelor cu frac ii zecimale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale

- ile opera iilor la efectuarea de calcule cu numere 
zecimale.

Gre eli procedurale:

- pozi
ca la adunare); 

- irii. 
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Item 7

Pozi ia în clasament

1 Hong Kong 85%

2 Republica Coreea 82%

… …

28 Algeria 34%

29 România 32%
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30 Malaysia 32%

… …

48 Arabia Saudit 2%

49 Kuweit 0,6%

36%

Tabelul 7. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-12A.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042303A    M04_12

10
2,4 pentru istorie

11

70

79 Altele incorecte (inclusiv 
afara sarcinii)

99 Necompletat

tabelul din iri la 10 i alegerea materiei ce corespunde 
scorului mai mare. 

tre

s ia datelor dintr-un tabel;
s a de calcul a mediei aritmetice a mai multor numere; 
s ele 
problemei. 

materii este eleg cerin ele problemei, dar nu pot extrage 

ace ti elevi, cel mai probabil  ap

sau nu s-au situat în contextul problemei.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- i.
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Gre eli procedurale:

-

- lectura datelor tabelare (identificarea semnifica iei datelor din tabele);
- mediei (pozi -
rul maxim).
Rutine didactice:

- obi nuin a de rezolvare par a problemelor.

1.4. CALCULE CU FRAC II

Item 8

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 88%

2 Singapore 86%

… …

18 Bulgaria 57%

19 România 55%

20 Lituania 53%

… …

48 Algeria 13%

49 11%

44%

Tabelul 8. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-09.
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Cei 55 % dintre elevii 

;
;

Cei care au ales variantele B (4%) sau C 

ale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere ra ionale pozitive: adunarea frac iilor.  

Gre eli procedurale:

- i a numitorilor între ei;

-

Item 9

Pozi ia în clasament

1/ 2 Republica Coreea/ Taipei 
China

79%

3 Singapore 70%

… ...

12 Cehia 38%

13 România 37%
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14 Turcia 36%

… ...

48 Suedia 8%

49 Algeria 7%

30%

Tabelul 9. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-02.

(alegând varianta D)
ionale. 

Cei 33% dintre elevii
confuzie, cel mai probabil:

8% dintre elevi aleg varianta C; cel mai probabil, ei stabilesc corect numitorul comun, dar nu 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere ra ionale: 

Gre eli procedurale:

- iilor (se sca i numitorii între ei; în cazul frac iilor cu 
acela
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2. RELA II ÎN N, Z, Q

ia de egalitate (pe N, Z sau Q);
rela ia de ordine; rela i ale acestor rela ii.

2.1. RELA IA DE EGALITATE

Item 10

Pozi ia în clasament

1 Singapore 84%

2 Republica Coreea 82%
… ...

12 SUA 54%

13 România 53%

14 Maroc 53%
… ...

48 Slovenia 34%

49 Suedia 33%

50%

Tabelul 10. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-01.

,
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din 

Elevi ,

.

Elevii
– este posibil ca 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- raportul: semnifica ie.  

Gre eli procedurale:

- ii fundamentale a propor iilor.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin ei de a fa
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2.2. RELA IA DE ORDINE

Item 11

Pozi ia în clasament

1 Singapore 87%

2 Taipei China 86%

… ...

27 Liban 59%

28 România 57%

29 Israel 56%

… ...

48 Maroc 30%

49 Algeria 19%

60%

Tabelul 11. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-01.

dintre elevii români 
capabili

scriere.

Alegerea distractorului

fie confuzie între 

ordin mai mare decât 10

000;
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Cei care au ales distractorul B s-
a

c
e.

Elevii care au ales distractorul C

În concluzi n sfert dintre 
elevii româ

mare decât 10 000.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere naturale: semnifica ia pozi iei unei cifre în scrierea acestora; semnifica ia cifrei 
0; rela ia de ordine.

Gre eli procedurale:

- a cu restul datelor. 

Item 12

Pozi ia în clasament ara

1 Suedia 89%

2 Hong Kong 86%

… …

36 Autoritatea Na
44%
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37 România 44%

38 Ucraina 44%

… …

48 Columbia 21%

49 Salvador 14%

Media interna 58%

Tabelul 12. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-03.

tia au fost capabili:

ionale, 
ra ionale au acela i numitor, 

ionale au acela
care are numitorul mai mare);

a problemei în maniere diferite, 
cum ar fi:

A –
cel mai mic dintre numerele 2, 8, 6, respectiv 12, scrise la numitorii frac iilor;
B – 1%: numerele ra it al calculului 

C – ional desemnându-l de fapt pe cel mai mare dintre cele 
4 numere.

inând seama de 
în ceea ce prive te: recunoa terea numerelor ra ionale, identificarea caracteristicilor i a 
formelor de scriere a acestora; cunoa terea rela ionale, aplicarea 

ionale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- numere ra ionale: scriere; compararea frac iilor; compararea frac iilor care au acela i
numitor sau acela

Gre eli procedurale:

- ignorarea regulii de comparare a frac iilor cu acela

-
i numitorul mai mici);

-

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin
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Item 13

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 82%

2 Hong Kong 75%

... ...

21 Bos 38%

22 România 37%

23 Malaysia 37%

... ...

48 Ghana 8%

49 Salvador 6%

34%

Tabelul 13. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-03.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042018  M02_03

10 ,   + ,        

79 Altele incorecte (inclusiv na, 
)

99 Necompletat

Doar aproximativ 1/3 

s mai mare posibil”;

(„ –
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s aplice regulile de adunare 
s întregi.

item,  s-

elevii nu au în
zelor);

e
operare cu aceste numere, cum ar fi:

o regula semnelor;
o

o rela ia de ordine. 

dintre 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- numere ia de ordine.

Gre eli procedurale: 

-

- compararea rezultatelor ob

2.3. I ALE RELA IILOR

Item 14
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Pozi ia în clasament

1 Taipei China 67%

2 Republica Coreea 64%

… ...

6 Singapore 48%

7 România 44%

8 Statele Unite 42%

… ...

48 15%

49 Salvador 13%

31%

Tabelul 14. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-04.

Elevii care au ales varianta A: x < 5 (4%), cel mai probabil:

a

Elevii care au ales varianta B: x < 24 (15%), cel mai probabil:

;

– ,

Elevii care au ales varianta C: x > 8/3 ( 31%), cel mai probabil:

; sau

–

Elevii care au ales varianta D: x > 5 (3%), cel mai probabil: 

ce la 

-
tatea 5);
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echivalente.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- .

Gre eli procedurale:

- mutarea numitorului unei frac ii dintr- ii; 

- înmul (schimbarea sensului 
ii); 

- efectuarea unor opera i
(înmul ire în primul membru 

Rutine didactice:

- focalizarea pe regulile de operare („trecem termeni cu semn schimbat dintr-o parte în 
alta”), în detrimentul în elegerii acestor reguli (folosind, de exemplu, modelul mental al 
balan ei pentru ecua ii/ inecua ii).

Item 15

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 75%

2 Hong Kong 74%

… …

18 Liban 48%

19 România 46%
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20 Serbia 46%

… …

48 Suedia 23%

49 Algeria 14%

44%

Tabelul 15. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-02.

s i numerele compuse;
s i.

între descompunerea în factori i descompunerea în factori primi 

Cei 10% dintre elevi care aleg al doilea distractor (B) au identificat probabil unii din factorii 
i factori ai produsului nu sunt primi. 

Elevii care aleg distractorul D (19%) recunosc 

t

aceasta. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

-
descompunerea în factori primi.

Gre eli procedurale: 

- verificarea condi

Rutine didactice:

-
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3. CALCUL ALGEBRIC

Am inclus în 
asemenea, adunarea sau înmul irea monoamelor/ polinoamelor, reducerea termenilor 
asemenea 

3.1. EXPRESII ALGEBRICE

Item 16

Pozi ia în clasament

1 Japonia 92%

2 Taipei China 91%

... ...

16 Malaysia 66%

17 România 66%
18 Statele Unite 65%

... ...

48 Qatar 35%

48 Algeria 19%

60%

Tabelul 16. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-06.

x + 5y

s
s

operatorul multiplicativ,  interpretând monoamele aditiv (de exemplu: 4x x = 4 + x x = 4)

Cei care au ales distractorul B (14%), cel mai probabil:

;
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nu cunosc regulile de calcul algebric;

Elevii care au ales distractorul C pot reduce corect doar monoamele cu 

algebrice.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- calcule cu numere reale reprezentate prin litere: identificarea operatorului multipli-

Item 17

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 77%

2 Japonia 72%
… …

11 Liban 38%

12 România 36%
13 Lituania 31%

… …
47 Algeria 7%

48 Columbia 7%

26%

Tabelul 17. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-07.

Cei 36% elevi români (A) la acest item 
capabili:

s
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s ;
s umere 
reprezentate prin litere.

Cei 24% elevi care au ,
it la schimbarea semnului unui 

–”.

Elevii care au ales distractorul C (14%), cel mai probabil:

a

a ”, schimbând doar 
semnul termenului negativ. 

probabil:

n esc cu 2 doar primul 
termen al parantezei;
a –”.

–”. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-
adunare: opusul unei sume.

Gre eli procedurale:

- la înmul e te doar primul termen cu acel 

-

Item 18
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Pozi ia în clasament

1 Japonia 87%

2 Singapore 79%
… ...

17 Ucraina 54%

18 România 53%

19 51%
… ...

48 Algeria 13%

49 Botswana 12%

47%

Tabelul 18. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-02.

identifice coeficien ii i
exponen ii monoamelor „se înmul esc
coeficien ii ii”).

Elevii care au ales varianta A (11% din elevi) cel mai probabil: 

monoame;
a în cel de-al doilea monom este 0.

1 al

ajuns la un nivel de abstractizare suficient de ridicat pentru a transfera modul de 

litere,
reprezentare a acestora.

monoame, din cauza i

a în cel de-al doilea monom este 0.
– „ -

–

tre elevii români nu au deprinderea 
de a opera cu numere reale reprezentate prin litere. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- opera ii cu numere reale reprezentate prin litere: conven ia despre exponentul implicit; 
produsul monoamelor.
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Gre eli procedurale:

- ignorarea exponentului 1 (este considerat 0);

- „când înmul
ii” – i sau pentru suma monoamelor 

asemenea).

3.2.

Item 19

Pozi ia în clasament

1 China 77%

2 Singapore 76%

… …

26 Thailanda 36%

27 România 35%

28 Columbia 35%

… …

47 Arabia Saudita 17%

48 Botswana 15%

Media 41%

Tabelul 19. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-06.

35% dintre elevii români, ti elevi sunt capabili:

s
s

i între ei;
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identificat ca fiind gre – n) poate conduce la rezultate 
negative, ceea ce nu 

au în

Procentajul
mai probabil din elevii care:

au identificat corect care dintre cei doi copii are mai multe haine;
au confundat „cu … mai mare” cu „de … ori mai mare”;
au ales un reper 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- iei inverse.

Gre eli procedurale:

- identificarea reperului fa

- transpunerea unei probleme în limbaj matematic: confuzia între ”cu ... mai mare” i
”de ... ori mai mare”.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin ei de a verifica
problemei.  

Item 20
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Pozi ia în clasament

1 Hong Kong 84%

2 Singapore 80%
… …

14 Cehia 57%

15 România 57%

16 Lituania 56%
… …

48 Arabia Saudit 21%

49 Kuweit 18%

48%

Tabelul 20. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-04.

ul corect A (57%) la acest item
-

Elevii care au ales distractorul C (6%), cel mai probabil, au confundat semnifica ia expresiei 

en

Gre eli tipice

Gre eli procedurale:

- - de…ori 
mai mare” nu sunt asociate opera

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin
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3.3. ECUA II. SISTEME DE ECUA II

Item 21

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 84%

2 China 82%
… …

8 Serbia 72%

9 România 71%

10 Bulgaria 70%
… …

48 Arabia Saudit 36%

49 Kuwait 33%

58%

Tabelul 21. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-05.

Elevii români care a sunt capabili: 

s

s ie lini

Cei 14% dintre elevi care aleg distractorul A, cel mai probabil, gre
dintr-un membru în altul al ecua iei. Mai precis, la trecerea lui – 3 din membrul stâng în 
membrul drept, ace

Al doilea distractor (B) a fost ales de 3% dintre elevi, iar distractorul C a fost ales de 10% 
it mai întâi ambii membri ai ecua iei la 3, dar 
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x
rezolvare a ecua eli de calcul. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- rela

Gre eli procedurale:

- schimbarea semnului unui termen la trecerea dintr-un membru în altul al unei ecua ii;

- irea numai a unor termeni la acel 

Rutine didactice

- lipsa antrenamentului de a verifica rezolvarea unei ecua ii, prin înlocuirea solu iilor 
ob inute în ecua ia ini

Item 22

Pozi ia în clasament

1 China 75%

2 Republica Coreea 71%
… …

11. Bulgaria 47%

12. România 44%

13. Malta 41%
… …

48. Qatar 12%

49. Norvegia 10%

34%

Tabelul 22. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-06.
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Cei 44% 

s
s y ie cu 
necunoscuta x;
s

ti elevi nu au înlocuit corect în 
y x

y, dar au continuat rezolvarea problemei, efectuând corect opera ii cu numere întregi i inând 

,

mai probabil, nu au transpus în limbaj matemati x x.

matematic a unei situa ii-

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- ecua ie. 

Gre eli procedurale: 

-
ra ionament.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin -evalua. 
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4. CALCULE, RELA
ÎN CONTEXT PRACTIC / COTIDIAN

unui context familiar. Problemele se pot referi la: calcul procentual; opera ii sau rela ii în N, 
Z, Q; propor ionalitate. În aceste probleme, sunt esen iale identificarea unui model matematic 
i utilizarea acestuia pentru a ob ine solu ia.  

4.1. CALCUL PROCENTUAL

Item 23

Pozi ia în clasament

1 Lituania 68%

2 Singapore 67%
... ...

13 Norvegia 54%

14 România 53%

15 Slovenia 53%
... ...

48 Salvador 20%

49 14%

43%

Tabelul 23. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-05.

s re
s
s
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nu l- -au folosit ca o cantitate.

elevii români, ceea ce ar putea indica capacitatea de a rezolva probleme cu procente, dar i

Probabil 

care intervin procente.

de procent.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-

Gre eli procedurale:

- efectuarea unor opera

Item 24

Pozi ia în clasament ara

1 Singapore 82%

2 Hong Kong 64%

… …

27 Cipru 22%

28 România 21%

29 21%
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… …

48 Algeria 9%

49 Maroc 8%

Media interna 29%

Tabelul 24. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-12.

Itemul presupune interpretarea în limbaj matematic a unei situa ii practice i rezolvarea 

tia au fost capabili:

elementele situa iei descrise cu no iunea de procent;
a problemei, anume procentul de reducere a costului unui obiect;

iilor 
ii; 

i transformarea rezultatului ob inut în procent.

datelor ini ul itemului. 
uri au procedat astfel:

A ;

C care este aproximativ egal cu unul din numerele 

D
.

ionale i a formelor de scriere a acestora, raport, frac ie 

nu) obiectul propor ii;

propor ionale;
estimarea rezultatului unei probleme, în func ie de condi iile ini iale ale problemei.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-
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4.2. OPERA II I RELA II

Item 25

Pozi ia în clasament ara

1 Taipei China 64%

2 Republica Coreea 58%

… …

26 Liban 12%

27 România 12%

28 Iordania 11%

… …

48 Oman 2%

49 Salvador 2%

Media interna 18%

Tabelul 25. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-09.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032307  M03_09

10 2

15 sau echivalent  

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

ie presupune rezolvarea unei ecua ii în mul imea 
numerelor ra ionale pozitive.

, tia au 

fost capabili:

imi ale mul imii biletelor frac ia corespun-

i
inerii frac iei cerute.

din categoria „altele incorecte”
– 61%, respectiv 

–
prive te:

elementele descrise într-
informa iilor în limbaj matematic; 
formarea ecua ilor opera iilor cu numere 
ra ionale pentru rezolvarea acesteia;
interpretarea i solu ionarea unei situa ii practice utilizând numerele ra ionale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- numere ra i exprimate ca frac ii) este 1.

Gre eli procedurale:

- iilor cu numitori diferi i.
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Item 26

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 80%

2 Singapore 75%

… ...

19 Serbia 43%

20 România 42%

21 Lituania 41%

… ...

48 Kuwait 6%

49 Ghana 4%

37%

Tabelul 26. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-01.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032381  M07_01

10 63; 9 7 sau 7 9

70 56; 8 7 sau 7 8

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat
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Elev au fost capabili:

;

eliminarea multiplilor lui 8;

sau

;
are dintre numerele naturale identificate îndeplinesc

sunt multipli ai lui 7, dar nu sunt multipli ai lui 8.

43% dintre
avea numeroase cauze, cum ar fi:

8 sau 8 7;

c -

sau este un multiplu de 7;

-rutiniere;

Gre eli tipice
Gre eli conceptuale: 
- divizibilitate: semnifica ie.
Gre eli procedurale:
- transpunerea unei probleme în 
naturale;
- ignorarea semnifica iei cuvântului „nu” din enun .
Rutine didactice:
- lipsa antrenamentului de a verifica rezultatul ob
vedere al îndeplinirii tuturor condi iilor din enun .

Item 27
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Pozi ia în clasament ara

1 Republica Coreea 97%

2 Lituania 95%

… …

27 Sco ia 80%

28 România 80%

29 Bulgaria 79%

… …

48 48%

49 Kuweit 41%

Media interna 79%

Tabelul 27. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-11.

Acest item tere a unei situa ii de propor ionalitate i rezolvarea 
ii fundamentale a propor

tia au fost capabili: 

iile descrise în enun
propor ionalitate;

undamental a propor inând 
termenul necunoscut al propor

12=108; se alege varianta C, deoarece . În acest 
ie de 

ecte: A – 3%, B – 5%, respectiv D – i
în ceea ce prive te:

inând cont de datele ini iale ale 
problemei.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- ii;

- ionale.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin
problemei;

- lipsa obi nuin i efectuarea 
calculelor.
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4.3. RAPOARTE I PROPOR II

Item 28

Pozi ia în clasament

1 Singapore 88%

2 Republica Coreea 85%

… …

24 Egipt 42%

25 România 42%

26 Suedia 40%

… …

48 24%

49 Oman 22%

46%

Tabelul 28. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-04.

sunt capabili:

s
s i
2/5 (= raportul parte/ întreg);
s

;

Cei care au ales distractorul C

au determinat ;
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Elevii care au ales distractorul A (13%), cel mai probabil au modelat corect problema, dar au 

-

Un procent destul de mare, de 8% dintre elevi, nu au abordat itemul fapt care poate dovedi 

nu a ;

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- propor ii: propor ii derivate;

- propor ilor vs raportul parte-întreg.

Gre eli procedurale:

- alegerea unui sistem eronat de referin

Rutine didactice:

-

- lipsa antrenamentului pe estimarea i verificarea rezultatului ob inut.

Item 29

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 67%

2 Republica Coreea 59%

… ...

28 Serbia 19%

29 România 18%

30 Columbia 18%



 

53 

 

… ...

48 Kuweit 12%

49 Indonezia 11%

23%

Tabelul 29. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-03.

19

ii derivate, sau au 
modelat problema cu ajutorul unui sistem de ecua ii liniare.

45% dintre elevi au ales distractorul B, raportul 
di

17%), cel mai probabil, 
de aur din aliaj. Cei care aleg distractorul C (16%), cel mai probabil,

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- propor ii: propor ii derivate.

Gre eli procedurale:

- alegerea unui reper inadecvat i de argint, în loc de 
i).

Rutine didactice

- lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul. 

Item 30
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Pozi ia în clasament ara

1 Republica Coreea 75%

2 Taipei China 71%

… …

25 Slovenia 23%

26 România 23%

27 Bosnia i Her egovina 21%

… …

48 Algeria 4%

49 Maroc 3%

Media interna 27%

Tabelul 30. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-05.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022106  M03_05

10 20            

70 9 [5 + 4 sau 36 ÷ 4

71 16

72 5 [raport copii] 

73 27 [36 – 9]  

79
în afara sarcinii)   

99 Necompletat

Acest item i rezolvarea acesteia 
prin ilor propor iilor.

tia au fost 
ii derivate, pentru a determina termenul necunoscut dintr-o

propor a cu ajutorul unui sistem de ecua ii liniare 
sistemul. De asemenea, este posibil ca unii dintre ace

Elevii care nu au dat solu a problemei în maniere diferite, cum 
ar fi:

: 4 = 9 sau 5 + 4 = 9; 
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– 9 =
suma dintre 5 (nr. de copii) i 4 (nr. de adul i);

ti elevi au calculat i
i, dar au ales ca solu i.

inând seama din categoria „altele incorecte” (inclusiv cru-
- (la care se 

te: transpunerea unei situa ii care face 
(sau nu) obiectul propor ii, în limbaj matematic; ionale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- propor ii: propor ii derivate.

Gre eli procedurale:

- i);

- aplicarea propor iilor derivate.

Rutine didactice:
- lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul ob inut în func ie de condi iile ini iale ale 
problemei;
- ignorarea metodei încercare – eroare („
-
rezolvare.

Item 31
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Pozi ia în clasament ara

1 Taipei China 70%

2 Republica Coreea 66%

… …

30 Iordania 19%

31 România 19%

32 Kuweit 18%

… …

48 Oman 13%

49 Maroc 12%

Media interna 27%

Tabelul 31. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-10.

Acest item presupune interpretarea în limbaj matematic a unei probleme practice i
rezolvarea acesteia, utilizând opera ii cu numere ra ionale pozitive.

tia au fost capabili:

i solu ionarea 
acesteia prin aplicarea ilor opera iilor cu numere ra ionale pozitive;

sau , unde 

Elevii care nu au dat solu a problemei în maniere diferite, cum 
ar fi:

A – 33%: au calculat ,

ne inând seama de partea enun

C – 23%: au calculat , adunând întregul cu frac ia , ne inând seama de partea 

enun

D –18%: au calculat 

te interpretarea unei informa ii practice în sensul 
solu ilor numerelor ra ionale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- numere ra ionale: propor ionalitate; semnifica ia unei frac ii dintr-un întreg.

Gre eli procedurale:

-
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Item 32

Pozi ia în clasament ara corecte

1 Singapore 91%

2 Taipei China 90%

… …

26 Thailanda 59%

27 România 57%

28 57%

… …

48 29%

49 Ghana 27%

Media interna 60%

Tabelul 32. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-12.

ionale i rezolvarea acesteia 

elevi, eviden ti elevi au fost 
capabili: 

ionale;
iilor pentru 

determinarea termenului necunoscut.

Distractorii au fost ale i astfel: A – 15%, C – 16%, i D –
ionale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- ionale: aflarea celui de-al patrulea propor ional; recunoa terea 
ionale.  

Gre eli procedurale:

-
propor ionale.
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4.4. PUNEREA PROBLEMELOR ÎN ECUA IE

Item 33

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 60%

2 Hong Kong 48%

… …

11 Bulgaria 13%

12 România 15%

13 Serbia 13%

… …

48 Botswana 0.1%

49 Salvador 0%

8%

Tabelul 33. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-08.

Grila de acordare a scorurilor

Co
d

Item: M042263  M02_08

10 ca variabile, ca 
exemplu, 2y + 3x = 17.      

11

70

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)    

99 Necompletat
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s urile obiectelor);
s , , dintre 

s y + 2x (sau a expresiei ce corespunde nota

, probabil,

fie ob

Problema pute
fiind 

, iar procentul celor care nu au abordat 

de metode de rezolvare a unei probleme. 

x = y =
problema. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- sisteme de ecua ie.

Gre eli procedurale:

- transpunerea unui text într-o ecua ie/ sistem de ecua ii;

- explicarea modului în care au ajuns la rezultat;

- metode de rezolvare ale sistemelor de ecua ii liniare.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin ei de a finaliza rezolvarea problemei ele.

4.5. PROBLEME COMPLEXE

Itemul tre suite de patru probleme (TIMSS M05-05 
– M05-08) referitoare la un anume context cotidian. Includem aici analiza acestui item 
(TIMSS M05-06
ne construim ilor în rezolvare ale elevilor români.
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Item 34

Pozi ia în clasament

1 Singapore 40%

2 Republica Coreea 23%

… ...

28/29 Thailanda/ Ucraina 3%

30 România 3%

31 2%

… ...
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44/ 45/ 46 Ghana/ Liban/ Kuweit 0,2%

47/ 48/ 49 0,1%

8%

Tabelul 34. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-06.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032755  M05_06

20 Arat

10

11

70

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

ns corect (3% din elevii români
-

pri

apoi, au comunicat în scris rezultatul la care au ajuns.

6% dintre elevi

– cel mai 
pro de a 
verifica rezultatul problemei;

o -
m

o

-

români –
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Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- procente: semnifica ia unui procent dintr-

- frac ii: semnifica ia unei frac ii dintr- .

Gre eli procedurale:

- calculul cu frac ii; 

- calcul procentual;

- transpunerea unui text din limbaj uzual în limbaj matematic; 

- –

-

Rutine didactice:

- lipsa antrenamentului sistematic în ceea ce prive

-
exersarea gândirii unor strategii de rezolvare a unei probleme;

- tea problemelor din 
manuale/ culegeri.
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5. E

situa ii. Aceste probleme pot viza: aproximarea rezultatului unor opera ii, 

acestora. 

5.1.

Item 35
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Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 89%

2 Japonia 85%

… ...

24 Ucraina 63%

25 România 62%

26 Bahrain 61%

… ...

48 41%

49 Ghana 34%

63%

Tabelul 35. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-01.

ui. Este foarte probabil 

–

-

printr-un model dreptun-

sau

dreptunghi aproximativ 

Elevii care au ales varianta C (12%), cel mai probabil,
-

dreptunghiului –

-un model 

Elevii care au ales varianta corect
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-
ghiular

sau

-
ghiular).

reprezen

Aproape 40% dintre elevi nu au conceptualizat frac frac ii
subunitare reprezentate prin modele bidimensionale.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- frac ii: exprimarea ca parte a unui întreg.

Gre eli procedurale:

- i egale (prin compararea cu 

- tendin a de a alege rezultatele „familiare”, ca de exemplu, desenul în care apare un 
sfert de cerc; 

- subunitare reprezentate prin modele bidimensionale.

Item 36
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Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 91%

2 Japonia 87%

… ...

24 Bulgaria 54%

25 România 53%

26 Thailanda 53%

… ...

48 Ghana 21%

49 Quatar 19%

60%

Tabelul 36. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-05.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032754  M05_05

20 Sinaia – – – Da

10 2 din 3 corecte

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

tre
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ajutorul riglei, sau
, sau

– Câmpulung.

19% dintre –
comparat corect 2 dintre

Peste 1/4 dintre
(10%).

Gre eli tipice 

Gre eli procedurale:

- identificarea unor metode ad-

Rutine didactice:

- lipsa antrenamentului sistematic în ceea ce prive
cotidian. 

5.2.ROTUNJIREA/ APROXIMAREA REZULTATULUI 
UNOR OPERA II ARITMETICE

Item 37
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Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 78%

2 Rusia 77%

… …

24 Israel 63%

25 România 63%

26 Thailanda 62%

… …

48 Algeria 34%

49 Ghana 29%

60%

Tabelul 37. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-06.

Cei 63% dintre elevii români, :

s -
s -

.

9% dintre elevii români care au ales varianta A: au calculat, de asemenea, corect procentul de 

textului.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- procente: varia ii procentuale;

-

Gre eli procedurale

- interpretarea expresiei „cu... mai pu in” ca adunare – confuzia între sintagmele „cu cât 
i „cât a ob inut”.

Rutine didactice:

- lipsa antrenamentului pentru 
abordare a unei probleme („ ia 
nu este prea mare”) .
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Item 38

Pozi ia în clasament
1 Armenia 41%

2 Singapore 31%

… ...

18 Rusia 8%

19 România 8%
20 Bulgaria/ Israel 7%

… ...

48 Columbia 0,1%

49 Salvador 0%

9%

Tabelul 38. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-10.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022232  M01_10

20 27 de 
înainte de a face adunarea (exemplu: 2 + 3 + 5 + 7 + 10) 

21 27 de 
15, sau 30 de secunde 

22 27 de – 24 de 
secundele la 3 minute 

23 27 de de de secunde 

24 27 de „rotunjit la cel mai apropiat 

29

10

11 Fiecare interval de timp corect rotunjit la cele mai apropiate 5, 10, 15, sau 30 de secunde, dar 

19 de sau metode de lucru 
ilustrate.

70 Fiecare interval de timp rotunjit, dar una sau mai multe rotunjiri sunt incorecte 

71 26 de minute i 55 de secunde, nerotunjite 

72 25 de minute i 75 de secunde, 25,75 minute; sau rotunjiri de la 25,75 minute (sau 
echivalent) 

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

;

minute;
;

55% dintre 35% nu au abordat rezolvarea 

unii 
;

algoritmul 
V-

-au studiat;
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unii 
ecunde este 

transcris în limbaj matematic ca 2,10);
elevii rezolvarea unei probleme.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- i invers;

- rotunjiri: rotunjire la cel mai apropiat întreg. 

Gre eli procedurale

- adunarea unor perioade de timp exprimate în minute i secunde – se face ca i
adunarea numerelor zecimale (3 minute i 13 secunde este gândit ca 3,13 minute);

- rotunjirea rezultatului unei sume –

Rutine didactice

-
rezultatului.
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6. I

evenimentelor unui experiment; evaluarea/ calcularea ansei de producere a unor evenimente; 

6.1. COMPARAREA ANSELOR DE PRODUCERE A UNOR EVENIMENTE

Item 39

Pozi ia în clasament ara

1 Republica Coreea 95%

2 Taipei China 88%

… …

26 Bosnia i Her egovina 61%

27 România 58%

28 Georgia 55%

… …

48 Maroc 21%

49 Algeria 21%

Media interna 59%

Tabelul 39. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-02.
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Acest item 
probabilistic.

ti elevi au fost 
capabili:

iei practice descrise;

ia de inegalitate între rapoartele i , anume , inând 

seama de cerin a problemei.

B –

C– 23%, sau D – denumit, în 
limbaj matematic, „ -
terea no te în ambele cutii.

Gre eli tipice
Gre eli conceptuale:
- i: semnifica ie; eveniment; experiment.
Gre eli procedurale
-

- interpretarea solu iei matematice în termenii ceru i de situa
- evenimente similare ca fiind identice, de i se ob in în 
experimente diferite.
Rutine didactice: 
- lipsa antrenamentului în în elelegerea semnifica iei anselor de producere a unui 
eveniment.

Item 40

Pozi ia în clasament corecte

1 Republica Coreea 84%

2 Anglia 78%

… …
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26 Bulgaria 36%

27 România 34%

28 Malaysia 33%

… …

47 Tunisia 11%

48 Kuweit 10%

39%

Tabelul 40. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-13.

capabili:

s
s ansele de producere a unor evenimente ale unui experiment;
s anse i

Cei 10% dintre , ionament de 

Elevii (25%) care au ales distractorul C, cel mai probabil,
(ro u/ negru) ca fiind echiprobabile
ansele lor de producere sunt diferite. 

uns nu 

-
bilistic 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- i: semnifica ie; eveniment; evenimente egal probabile (dependen a dintre 
probabilitatea unui eveniment i condi iile ini iale ale experimentului.

Rutine didactice:

- exprimarea ansei de producere a unui eveniment se face doar cantitativ (aplicând o 
orabile/ nr. cazuri posibile), nu i calitativ (prin evaluarea 

anselor de producere a unui eveniment – „sigur”, „posibil”, „foarte posibil”, 
etc).
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6.2. STATISTIC/ PROBABILISTIC

Item 41

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 60

2 Republica Coreea 58

… ...

17 Turcia 29

18 România 28

19 Anglia 28

… ...

48 Ghana 16

49 Salvador 15

28

Tabelul 41. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-07.

tre elevii români), au fost capabili:

;

inut.

Elevii care au ales varianta A: 120 (42% dintre elevii români), cel mai probabil: 

;
au confundat formula ariei discului cu formula lungimii cercului. 

O
, -a, formulele pentru 

troduc intuitiv.

Elevii care au ales varianta B: 300 (22% dintre elevii români), cel mai probabil:

au determinat corect aria discului;
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;
nu au verificat rezultatul problemei – -

problemei.

Elevii care au ales varianta D: 1200 (3% dintre elevii români), cel mai probabil:

;
R2

la lungimea cercului cu formula ariei discului) în loc de R2;

sau

(2R)2 (au considerat 
;

;
nu au verificat rezultatul problemei;

-

Din ac
formula ariei discului pentru rezolvarea unui item ce este de fapt o cvasi-

–

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- cercul: lungimea cercului vs. aria discului;

- date statistice: medie; frecven ia mediei.

Gre eli procedurale: 

- utilizarea unor formule „mixte” (de exemplu, aria = 2 R2).
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Item 42

Pozi ia în clasament

1 Japonia 70%

2 Suedia 68%

... ...

21 Malta 30%

22 România 28%

23 Ucraina 28%

... ...

48 Botswana 3%

49 Ghana 1%

27%

Tabelul 42. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-11.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032688   M07_11

10 Sectorul ,

70

71 Trei sectoare desenate, dar incorect dimensionate   

72

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

- sectorul portocaliu se întinde peste aproximativ o 

s
calculelor; 
s -

(247);
s

-
pretat datele din tabe

22% este procentul celor care au avut ca rezultat trei sectoare desenate, dar incorect 

;
;

-
,

alta, de la o reprezentare la alta.

nu - ;

.

33,5

nu au recunoscu -
;



 

79 

 

-
diverse forme;
nu sunt capab

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- date statistice: frecven

Gre eli procedurale: 

- utilizarea valorilor absolute ale unor date, în loc de estimarea valorilor relative ale
acestora;

- transpunerea unui text din limbaj uzual în limbaj matematic utilizând suportul grafic.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor 

6.3. CALCULUL II

Item 43

Pozi ia în clasament
1 Singapore 86%

2 Hong Kong 83%

… ...

33 Iordania 38%

34 România 38%
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35 Oman 37%

… ...

48 25%

49 Salvador 20%

46%

Tabelul 43. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-07.

Elevii care au ales varianta A: 4 (28% din total), cel mai probabil: 

;
nu au identificat/ au identificat ;

n.c.f./ 
n.c.p. = 4/9

Elevii care au ales variantele B: 8 (16%) sau E: 20 (4%), cel mai probabil:

;
;

n.c.f./
n.c.p. = 4/9

;
nu au verificat rezultatul problemei.

-o propor ie.

Elevii care au ales varianta D: 18 (11%), cel mai probabil: 

au definit incorect probabilitatea unui eveniment;
au util

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- i: evenimente egal probabile; probabilitatea de producere a unui eveniment;

- rapoarte i propor ii: rapoarte egale; iilor. 

Gre eli procedurale: 

- egalitatea rapoartelor conduce la i a numitorilor.
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7. ORGANIZAREA DATELOR. 
I STATISTICE

i/ sau 

folosi axa numerelor, 

bare, diagrame circulare, etc.

7.1. ORGANIZAREA DATELOR ÎN TABELE

Item 44_A, B
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Analiza A

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 91%

2 Singapore 91%
… …

22 Malaysia 67%

23 România 66%
24 Thailanda 62%

… …
48 Qatar 12%

49 Ghana 10%

58%

Tabelul 44. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-05_A.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042304A  M04_05

10 Cati 35, Ana 40 

70 Cati 35, Ana 30 

79 Altele 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

Cei 66% dintre -

într-un tabel.

3% dintre
timpului Anei; ace -
dar au gre it prin raportarea la un alt reper (au calculat corect timpul lui Cati, pe care îl 

area timpului Anei, care este raportat la timpul 
lui Cati). 

-au 
situat în contextul problemei.  

Gre eli tipice

Gre eli procedurale:

-

- transpunerea unei probleme în limbaj matematic;

- organizarea datelor într-un tabel.
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Analiza B

Pozi ia în clasament

1 Singapore 51%

2 China 41%

… …

20 Cipru 14%

21 România 14%

22 Algeria 12%

… …

48 Arabia Saudit 0,6%

49 Omar 0,3%

13%

Tabelul 45. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-05_B.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042304B  M04_05

20

10 Bianca cu 10 mai mult decât Cati, Ana cu 15 mai mult decât Cati

11

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

-
ze -un tabel;

Cei 31% din it la calcul timpului lui Cati, dar au calculat mai 
departe corect timpul pentru Bianca 
vitezei („viteza = spa iul/ timp”) sau au gre it la rezolvarea ecua iei cores ti elevi 

ie- i pot organiza date în 
tabele. 

it
la calculul timpului celorlalte competitoare. Ace ti elevi  dovedesc cunoa terea regulii de trei 

i în transpunerea unei 
-
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Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- ecua ii: rezolvarea unei ecua ii în care necunoscuta apare la numitor.

Rutine didactice:

-
conduce la incapacitatea de a realiza transferuri între discipline (aplicarea formulei de 
calcul a vitezei medii, în func ie de spa iul parcurs i de timpul de deplasare).

Item 44_C, D

Analiza C

Pozi ia în clasament

1 Singapore 60%

2 China 59%

… …

23 Italia 23%

24 România 20%

25 Columbia 18%

… …
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48 Arabia Saudit 1%

49 Ghana 0,9%

22%

Tabelul 46. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-05_C.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042304C  M04_05

10

79
în afara sarcinii). 

99 Necompletat

tre

-
ii;  

-un tabel.

-au situat în 

nu au reu -
nu au cunoscut formula pentru calculul vitezei medii, sau nu au putut înlocui datele în 

nu au reu ia: 7,5 = (cu necunoscuta t), într-o ecua

irea unor numere zecimale.

Faptul i elevi nu au abordat problema sau nu au dus-o la bun- ia 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- ecua ii: rezolvarea unei ecua ii reductibile la o ecua ie de gradul I, în care necunoscuta 
apare la numitor;

- irea.

Rutine didactice:

-
conduce la incapacitatea de a realiza transferuri interdisciplinare (aplicarea formulei de 
calcul a vitezei medii, în func ie de spa iul parcurs i de timpul de deplasare).
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Analiza D

Pozi ia în clasament

1 Singapore 40%

2 China 28%

… …

23 Thailanda 9%

24 România 7%

25 Italia 7%

… …

48 Oman 0,1%

49 Arabia Saudit 0,1%

9%

Tabelul 47. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-05_D.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042304D  M04_05

20 250, 245, 255 –

21
ales este persoana cu timpul cel mai scurt din tabelul elevului.

corect 

10
a cu timpul cel mai mare, Ana.

11 Unul din cele trei rezultate din tabel este incorect calculat
este persoana cu timpul cel mai scurt.

79
sarcinii)

99 Necompletat

i interpretarea acestora. 

tre elevii români. Al i 16% au ajuns la un rezultat 
- i în aceste 

situa ii au fost capabili:

-

9% din totalul elevilor -

amente.
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Cei 4% dintre elevi la care unul din cele trei rezultate din tabel este incorect calculat, dar 
drept

gre it la efectuarea unor calcule matematice simple. 

-o la bun
- imbaj 

matematic. Acest item cu 
ra ite sunt luate, totu i, în considerare. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-

- rapoarte: viteza.

Gre eli procedurale: 

- interpretarea semnifica inut 
este asociat cu câ

Rutine didactice:

- abandonarea pe parcurs a unei probleme structurate pe motivul repeti iei argumen-
telor;

- lipsa obi nuin ele problemei.

, 45_(A, B, C) i 46 i doi itemi analiza i anterior (Item 34 
– în sec iunea 3.1.4, respectiv Item 36 – în sec iunea 3.1.5) face parte 
dintr-o sarcin . Astfel, pentru a avea imaginea
succesiuni, înaintea analizei propriu-zise a itemilor 45 i 46, vom include,
enun urile celor doi itemi analiza i anterior.



 

8
8

 

 

Item 36/ TIMSS M05-05
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Item 34/ TIMSS M05-06



 

9
0

 

 

Item 34/ TIMSS M05-06
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Item 45_A, B, C
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Întrebarea A

Pozi ia în clasament

1 Japonia 56%

2 Singapore 45%

… ...

29 Columbia 7%

30 România 6%

31 Liban 4%

… ...

47 Oman 0,4%

48/ 49 Algeria/ Ghana 0,2%

15%

Tabelul 48. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-07_A.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032753A  M05_07

20 Timp corect: 2:30, 4:45
3h 15m
Da, Da, Da

10

Exemplu:
da/nu sunt în 

70

79 Altele incorecte (inclusiv na, 
)

99 Necompletat

Întrebarea B

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 40%

2 Singapore 39%

… ...

25 7%

26 România 7%

27 Malaysia 6%

… ...

48 0,1%
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49 Oman; Ghana 0%

Media 11%

Tabelul 49. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-07_B.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032753B  M05_07

20 Timp corect: 11.40, 2.35, 4.50

            2h 55m

Da/Nu:             Da, Nu, Da       

21 Timp corect: 11.40, 3.35, 5.50

            3h 55m

Da/Nu:             Da, Da, Nu     

10 altele 
incorecte sau inconsistente.

Exemplu:
da/nu” sunt în 

acordarea codului 

70

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

Întrebarea C

Pozi ia în clasament

1 Japonia 76%

2 Republica Coreea 68%

….
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35 17%

36 România 17%

37 Tunisia 16%

….

48 Botswana 3%

49 Ghana 3%

30%

Tabelul 50. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-07_C.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032753C  M05_07

10

11

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Blank 

Analiza 

Elevii români – la – la 

compare numere pentru rezolvarea problemei; 

10% dintre tre elevi au 
– ad

au citit incorect tabele de date – probabil, pentru 
;

au calculat incorect durata –
-

;
– întrucât 

problemei.

– :

– –
– –
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,

–

semnificative din lectura unor date reprezentate în tabele

elevii nu au deprinderea de a utiliza/ interpreta infor
probleme complexe – -

Elementelor de organizare a datelor
elevii pot aplica proceduri rutiniere/ algoritmice în rezolvarea problemelor, dar nu au 

ecte pentru 
-

Analiza C

– –

M
-

elevilor care au

dintre elevi,
tre

44% dintre elevii români.

tre elevii români
:

elevii interpreta 
datele cuprinse în tabel; 

– -au format 

nuin a de a rezolva 
-

datelor.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

-

Gre eli procedurale: 

- calcularea intervalului
numera ie pentru a exprima ore i minute);

- -un
tabel.
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Rutine didactice:

- a unor probleme exprimate în limbaj formalizat în care ipoteza i
concluzia sunt clar delimitate;  

- focalizarea pe proceduri rutiniere/algoritmice în rezolvarea problemelor, în detri-
lor.

Item 46

Pozi ia în clasament

1 Japonia 65%

2 Republica Coreea 63%

… ...

17 Armenia 27%

18/19 România 27%

20 27%

… ...

48 Botswana 17%

49 Ghana 14%

36%

Tabelul 51. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-08.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032756  M05_08

10

11

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

corect (27% dintre elevii români), au capacitatea de a colecta, organiza 

problema.

– 68% dintre au oferit 

;
le utiliza în rezolvarea de 

- ;
-05, 

M05- -07.

obi nuin a de a 
rezolva -

- lementelor de 
organizare a datelor.

Gre eli tipice

Gre eli procedurale:

- formularea de decizii fundamentate pe rezultatele ob inute.

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin ei de a finaliza rezolvarea unei probleme.
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Item 47

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 85%

2 Japonia 82%

… …

39 36%

40 România 34%

41 Algeria 34%
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… …

48 Qatar 24%

49 Maroc 8%

47%

Tabelul 52. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-07_A.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042301A    M02_07 A

10 Toate numerele întregi corecte 
          4   2   2
          5   3   3
          6   4   4               

79 Altele incorecte (inclusiv 

99 Necompletat

uri geometrice.

capabili:

s ompleteze un tabel de 
date; 
s
poligoanelor, tringhiurile de descompunere); 
s

elevi (56%)

Un procent semnificativ de elevi (10%) nu au abordat itemul, neavând probabil obi nuin a de 

tia
figurilor geometrice (poligoane, triunghiuri, unghiuri). 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- iruri: regula de recuren

Gre eli procedurale:

- identificarea regulii de recuren ir prin stabilirea unor coresponden e între 
termenii unor iruri diferite.
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Rutine didactice:

- lipsa unor exemple de iruri descrise geometric.

7.2. -UN SISTEM DE AXE

Item 48

Pozi ia în clasament ara

1 Singapore 91%

2 Republica Coreea 90%

… …

30 Turcia 40%

31 România 38%

32 Georgia 38%

… …

48 19%

49 Ghana 18%

Media interna 53%

Tabelul 53. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-01.

Acest item este un exerci ire a unui interval în 
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tia au fost capabili:

irea intervalului în 5 subintervale de lungimi egale de câte 
i fiecare;

voltul), 
e de la 70 inclusiv. 

A – i în 5 subintervale de 
lungimi egale de câte 2 uni e începând de la 70 exclusiv;

B – irea intervalului i în 5 subintervale 
e începând de la 70 inclusiv;

D – 5%: nu i în 5 subintervale de lungimi 
liniu e începând de la 80 exclusiv.

inând seama de analiza acestui item,
te:

în elegerea no iunii de distan
unei linii/curbe i numere;
transferarea informa iilor prezentate prin intermediul unei fotografii (imagini) într-o
configura
recunoa terea elementelor unei configura ii geometrice, asocierea punctelor diviziunii 

i exprimarea solu iei matematice în termenii ceru i
de situa

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-

Gre eli procedurale:

-
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Item 49

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 88%

2 Republica Coreea 87%

… …

19 Anglia 71%

20 România 70%

21 Armenia 68%

… …

48 Salvador 31%

49 Botswana 21%

Media 
63%

Tabelul 54. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-11.

Acest item sistemul cartezian de 
coordonate.

de 70% dintre elevii români; ace tia au fost capabili:
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s
s -2).

( 10%), C (12%) i D (6%)

nu fac distinc ie între sensul pozitiv i sensul negativ ale axelor de coordonate;

punctelor în cadrane.

-

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- sistemul de coordonate: abscisa i ordonata unui punct reprezentat în sistemul 
cartezian de axe.

Item 50
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Pozi ia în clasament

1 Taipei China 86%

2 Republica Coreea 82%

… …

18 Kuweit 63%

19 România 62%

20 Italia 61%

… …

48 Tunisia 26%

49 Ghana 26%

57%

Tabelul 55. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-10.

capacitatea acestora de a reprezenta punctele din plan cu ajutorul sistemului de axe 
ortogonale.

ia în care 
triunghiul este isoscel. 

Distractorul B propune 

Peste 20% dintre elevi (11,9 % pentru C, respectiv

nctelor în plan în 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- sistem de coordonate: reprezentarea unui punct în sistem de coordonate;

- i de simetrie.

Gre eli procedurale:

-

- recunoa ele de 
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Item 51 A, B, C

Pozi ia în clasament ara

1 Japonia 87%

2 Republica Coreea 84%

… ...

26 Bulgaria 52%

27 România 51%
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28 Serbia 51%

… ...

48 Qatar 16%

49 Ghana 14%

55%

Tabelul 56. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-13_A.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032637A  M07_13

10 Linii corect etichetate: planul A – –

70 Linii incorect notate  

79 na, 
)

99 Necompletat

i interpretarea unor date prezentate grafic în vederea 
recunoa

– – linia 
tia au fost capabili:

informa iile care descriu o situa

diferen ele 

– ti elevi, 

ini

Luând în considerare i procentele de „Altele 

afara sarcinii)” – 11%, respectiv, de – parte a elevilor 
te:

în func ie de datele ini iale; 
interpretarea i verificarea echivalen ei informa iilor exprimate sub fo i
configurate grafic.
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Pozi ia în clasament ara

1 Japonia 94%

2 Republica Coreea 92%

… …

37 Autoritatea Na
30%

38 România 30%

39 Serbia 30%

… …

48 Qatar 8%

49 Ghana 6%

Media interna 49%

Tabelul 57. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-13_B.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032637B  M07_13

10 16

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

-un sistem de axe ortogonale, 
în elegerea semnifica iei punctului respectiv i identificarea abscisei acestuia în func ie de 
cerin ele de solu ionare a unei situa ii practice. 

indicat de 30% dintre elevi, eviden tia au fost 
capabili:

intersec

a
i.

16% dintre elevi – 39% dintre elevi, ceea ce 
te aflarea coordonatelor 
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punctului de intersec ti elevi 
nu în eleg semnifica fice.

Pozi ia în clasament ara

1 Taipei China 80%

2 Singapore  73%

… …

28 Serbia 24%

29 România 22%

30 Egipt 19%

… …

47 4%

48/49 Salvador/ Ghana 4%

Media interna 34%

Tabelul 58. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-13_C.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032637C  M07_13

10

70

79
în afara sarcinii )   

99 Necompletat

-un sistem de axe ortogonale i
identificarea ordonatei acestuia în func ie de cerin ele de solu ionare a unei situa ii practice.
În plus, presupune asocierea i interpretarea informa
raport cu cerin ele de solu ionare a unei situa ii practice.  

sau scrierea diferen ei ” indicat de 22% dintre elevi, 
eviden tia au fost capabili:

de pe axa ordonatelor, cu cerin a
problemei;
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a ordonatelor inând cont de situa

Procentajul u 1000 zeds (cu 
ti elevi au capacitatea de asociere a informa iilor exprimate sub 

in cont de cerin a
problemei, „diferen a de cost”.

Din datele statistice
23% dintre elevi – 30% dintre elevi, ceea ce 

te:

aflarea 
abscisa;

transferul informa iei ob inute prin aplicarea cuno tin elor matematice referitoare la 
grafice de func ii în alte contexte.

În concluzie, analiza la 
i interpretarea 

datelor prezentate sub ii dintr- – text, 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- sistem de ecua iilor sistemului; solu ia sistemului. 

Gre eli procedurale:

- identificarea solu iei unui sistem de ecua ii liniare prin determinarea coordonatelor 
punctului de intersec ie al graficelor;

- ob

Rutine didactice:

- lipsa antrenamentului pe rezolvarea sistemelor de ecua ii lini
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7.3.
LECTURI GRAFICE.

Item 52

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 96%

2 Japonia 93%

… …

26 70%

27 România 68%

28 Turcia 68%

… …

48 Indonezia 24%

49 Qatar 19%

63%

Tabelul 59. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-13.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042250    M02_13

10 Dan si Ada

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

+ 30 = 50.

;
;

Un procen nu 
ia datelor în graficul cu bare 

orizontale.

la 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-

Gre eli procedurale:

-
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Item 53

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 76%

2 Singapore 75%

… …

21 Israel 31%

22 România 29%

23 Serbia 27%

… …

48 Kuweit 3%
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49 Ghana 2%

27%

Tabelul 60. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-14.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042220  M02_14

20 Toate cele trei corecte - (50, 90, 60) 

90 trebuie 

10

70

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

9
capabili:

interpreteze datele prezentate sub forma unei diagrame circulare;

atribuie 

fie au atribuit corect valoarea pro
la calculul celui de-al treilea;

fie nu au citit datele înscrise pe axa ordonatelor, neluând în considerare unitatea de 

Un procent de 9% dintre elevi au transpus direct reprezentarea din forma diagramei în forma 
dintre valoarea relativ

procentual) 

Peste un sfert (26%) ,
în:

abordarea calculului unui procent dintr-
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de 

ci

sub forma diagramelor, precum -o reprezentare în alta. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- procente: calculul unui procent dintr- .

- ;

- date statistice: diagrame cu bare.

Gre eli procedurale:

- calculul unui procent dintr- dat;

- reprezentarea unor date prin diagrame cu bare.

i. Prima parte (M04- iunea 
3.1.1. Pentru a putea analiza a doua parte a itemului, includem în continuare tot enun ul 
problemei.
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Item 54
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Pozi ia în clasament

1 Japonia 50%

2 Republica Coreea 39%

… …

21 Tunisia 17%

22 România 16%

23 15%

… …

48 Ghana 6%

49 Indonezia 4%

19%

Tabelul 61. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-12B.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042303B  M04_12

20

10

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

Itemul putea fi rezolvat prin extragerea datelor (din tabelul de la A, sau din reprezentarea 

cunoa tere a ii elevilor români de clasa a VIII-a. 

16 % dintre

s ia datelor dintr-
s -
corect.

22% dintre
-

45% dintre e -au 
situat în contextul problemei. 

ia datelor dintr-
nu au putut compara datele 

ii.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- ;

- sistem de axe: semnifica ia pozi punct fa

Gre eli procedurale:

- extragerea datelor relevante con

Rutine didactice

- lipsa obi nuin ei de a alege reprezentarea cea mai convenabil pentru a ob ine 
informa iile necesare în rezolvare. 
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Item 55

Pozi ia în clasament

1 Singapore 95%

2 Republica Coreea 93%

… …

33 Botswana 72%

34 România 71%

35 Columbia 69%

… …
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48 Qatar 54%

49 Algeria 54%

77%

Tabelul 62. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-12.

capabili:

s
din diagrama cu bare;
s

s
s rile grafice;

convin.

distractorul C (11%), în care apare inversat raportul camioane/ autobuze;
distractorul D (9%) .

o

o fie lipsa deprinderii de aplicare a 
distractorul B (5
mare -

4 , probabil,

i vizuale care trebuiau tratate simultan, ar fi 

sub forme diferite

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- unit i .

Gre eli procedurale:

-

- ionale

-
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Item 56

Pozi ia în clasament ara

1 Japonia 96%

2 Singapore 93%

… …

29 76%

30 România 66%

31 Armenia 66%

… …

48 Ghana 44%

49 Qatar 40%

Media interna 72%

Tabelul 63. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-08.



 

123 

 

Acest item iilor dintr-un tabel de date i reprezentarea 

, tia au fost capabili: 

iile unei situa ii practice exprimate printr-un tabel de date, 
transpunându-

iile prezent i tabel.

9%), C (10%) i D (10%), probabil: 

timpul i pe al doilea loc temperatura;
nu au apreciat pozi iile punctelor furnizate de tabelul cu datele ini iale, astfel la fiecare 
dintre graficele A, C i D, cu , cu ,
respectiv cu .

, dar i obi nuin ei de a construi grafice în care axele de 
imea numerelor reale. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- date statistice: 

Gre eli procedurale:

- a de cre tere/ descre tere a datelor;

- interpretarea i verificarea echivalen ei informa i
configurate grafic;

- reprezentarea datelor într-
pentru axe nu sunt egale.
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8. GEOMETRIE POZI

configura urare i
ii, simetrii, 

transla ii); proiec ii pe un plan ale unui corp geometric.

Item 57



 

125 

 

Pozi ia în clasament ara

1 Hong Kong 74%

2 Taipei China 74%

... ...

36 Egipt 26%

37 România 25%

38 Autoritatea Na
/ Serbia

25%

... ...

48 Ghana 14%

49 Algeria 14%

Media interna 38%

Tabelul 64. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-04.

Enun ie în plan (centrul de 
rota ie, sensul de rota ie i unghiul de rota ul este oarecum 
ambiguu i poate crea confuzie.

identifice în text elementele rota iei;
i imagineze pozi iei.

i 14% aleg E. Cel mai 
probabil, ei fac confuzie între rota ia în plan i rota ia în spa iu, sau între rota ie i simetrie.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- rota ia în plan: centru de rota ie; unghi de rota ie.

Gre eli procedurale:

- efectuarea unei rota ii în spa iu în locul unei rota ii în plan.
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Item 58

Pozi ia în clasament
1 Republica Coreea 86%

2 Taipei China 84 %

… …

26 Bulgaria 56%

27 România 55%
28 Cipru 54%

… …

48 35%

49 Qatar 34%

57%

Tabelul 65. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-03.

Acest item propune identificarea desenului unui corp 

2% au ales varianta 
C) nu au, probabil:
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ificarea unor invarian i, cum ar fi, de exemplu, faptu
obiectul analizat nu este „plan” – el nu poate fi a ezat, astfel ca toate cuburile componente
formeze un singur nivel al „construc iei”. În acest fel, se poate elimina, de exemplu, 

Gre eli tipice

Gre eli procedurale:

- identificarea unor invarian

Item 59

Pozi ia în clasament corecte

1 Japonia 90%

2 Republica Coreea 87%

… …
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26 Cipru 48%

27 România 45%

28 Israel 44%

… …

48 El Salvador 15%

49 Algeria 14%

49%

Tabelul 66. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-09.

Cei 10% dintre 

au în
s- i au identificat astfel imaginea 

iei imaginate.

:

s
s i imagineze proiec inând cont de pozi ia observatorului.

Elevii care au ales distractorul C, reprezentând 36% din total, cel mai probabil:

deplasat spre dreapta, dar nu i-

probabil nu au în - ie i au a
corespunde, aproximativ, modului în care se vede reprezentarea obiectului dat prin desen. 

Gre eli tipice

Gre eli procedurale: 

- reprezentarea prin desen a proiec iei unui obiect geometric;

- raportarea la un sistem de referin
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Item 60

Pozi ia în clasament

1 Japonia 83%

2 Republica Coreea 83%

… …

20 Malaysia 44%

21 România 43%

22 Bulgaria 41%

… …

48 17%

49 Kuweit 11%

44%

Tabelul 67. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-09.

capabili:

s
s
s
s -
punerea. 

Dintre 2%, au

probabil, într-
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i imagineze transformarea unei figuri plane într-

nu au capacitatea de a elimina variantele care nu convin.

Elevii care nu au abordat itemul (3%), cel mai probabil,

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- urata.

Gre eli procedurale: 

- sale 
plane;

- alegerea figurii simetrice te condi iile pro-
blemei.

Rutine didactice:

- absen
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inut, am inclus problemele în care este esen
pentru lungime, arie, volum, unghiuri, sau utilizarea unor criterii de congruen

9.1. UNGHIURI

Item 61

Pozi ia în clasament ara

1 Rusia 70%

2 Republica Coreea 66%

… …

13 Statele Unite 48%

14 România 48%

15 Japonia 48%

… …

48 Ghana 4%

49 Salvador 3%

Media interna 38%

Tabelul 68. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-15.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032691  M03_15

10

70

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

Itemul presupune cunoa terea no iunilor fundamentale ale geometriei (dreapta, unghiul), 
precum i a modului lor de construc ie în plan.

, indicat 
de 48% dintre elevi, eviden tia au fost capabili:

iunile geometrice de puncte coliniare, unghiuri i tipuri de unghiuri; 
iile date;

ii date.

–
5% din total, au ignorat cerin ele problemei sau nu au în
geometrice. 

) au fost
date de 31% dintre elevi i, nu în ultimul rând, procent 14%. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- unghiuri ascu ite i unghiuri obtuze.

Gre eli procedurale:

- construirea unei figuri 
compasul, echerul).
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Item 62

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 76%

2 Japonia 70%

… ...

13 Malaysia 37%

14 România 36%

15 Ucraina 32%

… ...

48 Qatar 4%

49 Salvador 3%

29%

Tabelul 69. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-09.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032414  M07_09

10

70

79 na, 
)

99 Necompletat
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;

sau

unghiuri adiacente suplementare;
ul I.

18% dintre x
probabil,

46% dintre –

la acest item (16%).

unghiului alungit, sau ale bisectoarei unui unghi. Acest item 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- unghiuri: unghiuri adiacente; unghiuri alungite; bisectoarea; 

- ecua ie.
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Item 63

Pozi ia în clasament ara

1 Taipei China 84%

2 Republica Coreea 83%

… …

27 Statele Unite 55%

28 România 54%

29 Ucraina 54%

… …

48 Botswana 25%

49 Ghana 25%

Media interna 53%

Tabelul 70. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M03-06.

tia au fost capabili: 

;
unghiului alungit de 180°, particularizând defini ia unghiurilor suple-

mentare x;
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a problemei, 2x.

A – 2% i D – 16 , respectiv 

recunosc nota

B – 16%: cel mai probabil, elevii au calc , dar nu au 
definitivat solu ia prin respectarea cerin ei problemei, anume unghiul ;

E – x, dar au 
.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- unghiuri: unghiuri adiacente; unghiuri alungite; 

- ecua ie.

Gre eli procedurale:

- aplicarea algoritmului de rezolvare a unei ecua ii  liniare;

Rutine didactice:

- lipsa obi nuin ei de a verifica concordan a între cerin ele problemei 

Item 64

Pozi ia în clasament
1 Republica Coreea 87%

2 Singapore 84%

… …

36 Maroc 35%



 

137 

 

36 România 35%
37 Iran 35%

… …

48 Botswana 24%

49 Salvador 18%

42%

Tabelul 71. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-10.

proprietatea unghiurilor alterne-
triunghi.

xo = yo =
= 550), nstra:

nivelul concret/ empiric de abordare a unei probleme de geometrie, elevii fiind tributari 
- -

nament geometric;
x + y

are corespunde singurei 
date

Alegerea d ar putea fi r o –
– 55o. Un procent de 6% dintre elevi nu au

-

unghiului alungit.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

-

-

Gre eli procedurale:

- ii grafice. 
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Item 65

Pozi ia în clasament ara

1 Singapore 94%

2 Republica Coreea 93%

… …

33 Ucraina 54%

34 România 52%

35 Italia 51%

… …

48 Salvador 23%

49 Columbia 22%

Media interna 59%

Tabelul 72. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M 03-14.

tere ilor unghiurilor unui 
triunghi dreptunghic într-o configura

tia au fost capabili:

i concluzia acesteia;
-se, în principal, la proprietatea: suma 

ale unui triunghi este .

ia x + 35º = 90º 
(x +35º + 90º = 180º) 
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A(45º), ales de 32
unghiurile i

C(65º), ales de 12 ti elevi recunosc proprietatea 
unghiurilor interioare ale unui triunghi, dar gre esc la c ;

D(145º), ales de 2% dintre elevi: probabil, elevii i-au reamintit proprietatea unghiurilor 
interioare ale unui triunghi, dar au calculat doar 180º – 35º,
triunghi are 3 unghiuri. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- triunghi dreptunghic: ite ale unui triunghi 
dreptunghic. 

Gre eli procedurale:

- alegerea rezultatului celui mai des
face un ra ionament. 

Item 66

Pozi ia în clasament

1 Singapore 76%

2 China 73%

… …

21 Georgia 25%
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22 România 24%

23 Algeria 23%

… …

48 Botswana 15%

49 Ghana 14%

32%

Tabelul 73. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-10.

4%) la acest item, sunt capabili:

s ii de desen i nota ie;
s
s a unghiurilor opuse la vârf;
s ii liniare.

Cei 10 , cel mai probabil:

au identificat triunghiul 

ionamentul. 

37% dintre elevi au ales cel de-al doilea distractor (B); cel mai probabil, ei au interpretat 
unghiurile A 

Distractorul C a fost ales de 26% dintre elevii români
mai probabil,

-

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-

Gre eli procedurale:

- interpretarea unghiurilor marcate similar ca unghiuri congruente;

-

Rutine didactice:

- folosirea exces frumoase”.
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Item 67

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 80%

2 Taipei China 74%

… ...

31 Iordania 50%

32 România 49%

33 Maroc 45%

… ...

48 Botswana 28%

49 Ghana 26%

52%

Tabelul 74. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-09.

° (49% dintre

descria un ung °. Oricare din procedeele men ionate putea conduce la 
identificarea rezultatului corect. Facem observa
aplicate în situa icarea modului de 
rezolvare. 
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Elevii care au ales varianta A: 30º (18% dintre elevii români) cel mai probabil, analizând 

nu au identificat/ aplicat sau au identificat/ aplicat in
º

congruente);

geometrice.

Elevii care au ales varianta C: 90º (15%), cel mai probabil: 

nu au identificat/ au aplicat
º

sau

Elevii care au ales varianta D: 120º (11%), cel mai probabil: 

t (laturi 
º

sau

º, au ales varianta care indica 

sau

au gre

i D (27%):

nu au verificat s

nu au identificat corect vârful unghiului.

-
unghi reprezentat prin desen. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

-

Gre eli procedurale:

-

Rutine didactice:

- folosirea exces frumoase”.
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Item 68

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 81%

2 Taipei China 77%

… …

14 Egipt 38%

15 România 36%

16 Malta 36%

… …

48 Salvador 12%

49 Botswana 12%

35%

Tabelul 75. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-08.

; ei au fost capabili:

s
s .

36% dintre elevi,
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nu au identificat elementele c
.

Cei care au ales varianta E (9 ionarea 
- nu au „citit “ corect figura.

Ce 4%) cel mai probabil:

,
nu

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- congruen a triunghiurilor: cazuri de congruen

Gre eli procedurale:

- aplicarea cazului de congruen ine seama de laturile i unghiurile 
congruente;

- obi nuin

Rutine didactice:

- „frumoase”.

9.2. LUNGIMI, ARII, VOLUME

Item 69

Pozi ia în clasament
1 Singapore 72%

2 Taipei China 66%

… …

6 Hong-Kong 57%
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7 România 50%
8 Rusia 48%

… …

48 Kuweit 1%

49 Qatar 1%

29%

Tabelul 76. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-05.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M022055     M01-05

10 40

70 25 [100 ÷ 4 laturi]  

71 10 [lungimea  unei laturi] 

72 100 [10 × 10] 

73 400

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

Cei 50

s
s

16 % este procentul celor care nu au abordat acest item. Acest lucru se poate interpreta, cel 
mai probabil, prin:

perimetrului, 

-i ajute la determinarea laturii. 

-o, ceea ce poate 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- formula de calcul al ariei i formula de calcul al 

Gre eli procedurale:

-
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Item 70

Analiza A

Pozi ia în clasament

1 Singapore 52%

2 Taipei China 48%

… …

26 Georgia 13%

27 România 12%

28 Serbia 12%
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… …

47 Salvador 1%

48/ 49 Botswana/ Ghana 0,6%

16%

Tabelul 77. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-11_A.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022234A  M01_11

20

10

11

70

71

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

12% dintre tia au fost capabili:

12% dintre elevii români au 
desenat corect dreptunghiul dar nu au notat pe desen dimensiunile noului dreptunghi. Ei nu 

ele din textul acesteia.

Un procent de 22% dintre elevi au omis rezolvarea acestui item. 

Analiza B

Pozi ia în clasament

1 Singapore 54%

2 Taipei China 52%

... …

8 Malta 14%

9 România 13%

10 Anglia 13%

... …

46/ 47 Qatar/ Tunisia 0,1%
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47/ 48/ 49 Algeria/ Botswana/ 
Salvador

0%

10%

Tabelul 78. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-11_B.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022234B  M01_11

20 8:15, sau echivalent (ex., ).  

21

10

11
raportul din partea b este consistent cu cel din partea a. 0,2%

19 ).

70
dreptunghiurilor    

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii). 

99 Necompletat

13
capabili

2)

59

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- arii: aria dreptunghiului; aria triunghiului.

Gre eli procedurale:

- determinarea unei frac ii dintr-

- reprezentarea pe o re
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Item 71

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 79%

2 Hong-Kong 78%

… …

9 Anglia 41%

10 România 31%

11 Egipt 31%

… …

48 Qatar 3%

49 Salvador 2%

29%

Tabelul 79. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M01-12.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M022243  M01_12

10 18

70 36

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

31% dintre elevii 

(baza riile

3

;

au c

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale: 

- aria unui triunghi: semnifica ie; proprietatea de aditivitate a ariei; 

-

Gre eli procedurale:

- aplicarea formulei aria = baza imea.

Rutine didactice:

- „ ”), în dauna concep-
calculul ariei presupune pavarea cu figuri cât mai simple”). 



 

151 

 

Item 72

Pozi ia în clasament Procentul de 

1 Taipei China 85%

2 Japonia 84%

….

23 Cipru 41%

24 România 41%

25 Thailanda 37%

….

47 Salvador 20%

48/49 Ghana/ Botswana 17%

41%

Tabelul 80. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-08.

tre elevii români) au fost capabili:

completat figura la un dreptunghi;

ilor componente;
, de arii de dreptunghiuri.

Elevii care au ales varianta A: 66 (20% dintre elevii români), cel mai probabil: 

;
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trulaterele pentru a 

nu au deprinderi de calcul al puterilor (au calculat 32

Elevii care au ales varianta C: 81 (17% dintre elevii români), cel mai probabil:

tipul acestora;
au scris corect aria

pentru a identifica dimensiunile a
8 cm) –

Elevii care au ales varianta D: 96 (19% dintre elevii români), cel mai probabil:

au utilizat corect formula ariei dreptunghiului dar,

urii, fie nu au conceptualizat 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- aria: semnifica ie; proprietatea de aditivitate a ariei.

Rutine didactice:

- ”), în dauna concep-
calculul ariei presupune pavarea cu figuri cât mai simple”). 
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Item 73

Pozi ia în clasament

1 Singapore 73%

2 Japonia 71%

… ...

10 Serbia 37%

11 România 37%

12 Ungaria 36%

… ...

48 Salvador 4%

49 2%

29%

Tabelul 81. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-04.
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Grila de acordare a scorurilor

Cod Item:  M032344  M05_04

10 30 sau echivalent   

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

(37% din elevi), au fost capabili: 

-
acestuia;

volumul.

acest item (21 tia nu au identificat dimensiunile 

rare în plan) ale corpurilor geometrice în rezolvarea proble-

plan. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale

- paralelipipedul dreptunghic: volum.

Gre eli procedurale:

- recunoa

Rutine didactice:

-
ale unui corp geometric. 
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10. IRURI, FUNC II, DEPENDEN E

În elegerea modului de 
varia ie a unor date; coresponden ele dintre serii diferite de date; regulile de succesiune a 
termenilor unor iruri descrise numeric sau geometric.

Item 74

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 78%

2 Singapore 75%

… ...

22 Kuweit 35%

23 România 35%

24 Thailanda 35%

… ...

48 Algeria 19%

49 Botswana 18%

38%

Tabelul 82. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-10.

y = 2x –

y = 2x – x y.

Elevii care au ales varianta A: y = x + 4 (15% dintre elevii români), cel mai probabil: 
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x y
y = x x y; sau:

x y = 9 verific
y = x + 4 x y.

Elevii care au ales varianta B: y = x + 1 (27% dintre elevii români), cel mai probabil: 

x y
y = x x y; sau:

x y = 3 verific
y = x x y.

y = 2x – 1 (35%), cel mai probabil: 

au ut ;
y = 2x – x y.

Elevii care au ales varianta D: y = 3x – 2 (11%), cel mai probabil:

x y
y = 3x – x y; sau:

x y = 1 verific
y = 3x – x y.

Mai mult
7 :

sau
le calcule numerice.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- ecua ie;

- dependen -

Gre eli procedurale:

- verificarea rela iei date pentru valorile variabilei independente x;

- ii condi
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Item 75

Pozi ia în clasament

1 China 63%

2 Republica Coreea 62%

… …

20 Italia 28%

21 România 28%

22 Bulgaria 27%

… …

48 Algeria 15%

49 El Salvador 14%

30%

Tabelul 83. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M04-08.

Elevii 8 :

s x y;
s iei ob inute. 

Cei 32% dintre , nu au înlocuit corect în 
x y x

ordonata y (care se scrie a doua). Totu i, ace
întregi. 

Cei 27% dintre elevi, care au 
ia abscisei i ordonatei unui 

punct.

Distractorul D a fost ales de 7
probabil, x y x
y.

unui punct ie semnifica iei variabilelor unei ecua ii.
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Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- x
cu y);

- ecua imii de solu ii.

Item 76

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 59%

2 Republica Coreea 44%

… ...

28 Turcia 4%

29 România 4%

30/ 31 Iran/ Iordania 4%

… ...
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48 0,6%

49 Qatar 0,2%

9%

Tabelul 84. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M05-03.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M032640  M05_03

20 24 cu calcule     

10

79
în afara sarcinii)

99 Necompletat

Cei
dintre elevii români) au fost capabili:

;

sau

trate formate.

13% dintre
nu au indicat calculele, fie 

în rezolvare; sau
pentru ; sau 

elevi în 
; sau

problemei în limbaj matematic (calcul numeric/ algebric); sau
lui problemei.

Peste 80% dintre
acest item (26%).
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organizarea datelor. 

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- iruri: moduri de definire a unui ir;

- ecua ii liniare: solu ie.

Gre eli procedurale:

-
desene sau scheme, încercare-eroare) pentru a aborda problemele nefamiliare.  

, Itemul 47 A, (TIMSS M02-07 A
sec iunea i statistice. Includem i aici textul 

elegere a cerin elor. 
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Item 77

Pozi ia în clasament

1 Taipei China 80%

2 Japonia 74%

… …

19 Oman 28%

20 România 28%



 

162 

 

21 Norvegia 26%

… …

48 Salvador 5%

49 Maroc 3%

Media 28%

Tabelul 85. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-07 B.

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042301B   M02_07

10 8

79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

s

s -
expresia sumei -a;
s

, -a distribuit 
astfel:

4% nu au mai abordat punctul B, procentul total al celor care au omis acest punct fiind de 
14%; ace ti elevi au dovedit

8%.

fie nu au recunoscut proprietatea de aditivitate a unghiurilor adiacente, ceea ce ar indica 
-

fie
interioare;
fie nu au capacitatea de generalizare, nefinalizând, astfel,

de a o generaliza.
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Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- iruri: termenul general al unui ir.

Gre eli procedurale:

- ir de numere pe baza unor cazuri parti-
ii rezultatului.

Item 78

Pozi ia în clasament Procentul de 
1 Japonia 77%

2 Taipei China 77%

… …

14 Iordania 15%

15 România 14%
16 Bulgaria 14%

… …

48 Maroc 0.5%

49 Salvador 0.1%

16%

Tabelul 86. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M02-07 C

Grila de acordare a scorurilor

Cod Item: M042301C  M02_07

10 n –

70 n sau echivalente verbale  
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79 Altele incorecte (inclusiv 
în afara sarcinii)

99 Necompletat

punctul 

pabili:

s -
punerea poligonului;
s
s

Dintre cei 

65%, iar a celor care nu au abordat punctul C la 21%.

De remarcat procentul de 36% n

fie nerezolvarea punctelor precedente;
n

triunghiurilor de descompunere).

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- iruri: termenul general al unui ir.

Gre eli procedurale:

- ir de numere pe baza unor cazuri 
particu ii rezultatului.

Rutine didactice:

- lipsa antrenamentului focalizat pe explorarea unor situa ii complexe.
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Item 79

Pozi ia în clasament

1 Republica Coreea 92%

2 Japonia 89%

… ...

21 Ucraina 68%

22 România 64%
23 Iordania 64%

… …

48 43%

49 Salvador 36%

Media 63%

Tabelul 87. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul M07-04.

Rezolvarea acestei probleme presupune identificarea regulii de recuren
ir, dintre mai multe reguli posibile. Cei 64% dintre 

irului;
irului;

irului.

Elevii care au al iilor cu 

primii doi termeni ai irului.

Gre eli tipice

Gre eli conceptuale:

- iruri: termenul general al unui ir.

Gre eli procedurale:

- ir de numere pe baza unor cazuri 
ii rezultatului.
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