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1. INTRODUCERE 

 

 

 

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

Rezultatele slabe ale elevilor români la studiile interna ionale de evaluare comparativ  
relev  caren e în toate aceste privin e. România a ocupat: locul 31 la tiin e i 34 (din 41) la 
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 22 (din 42) la matematic  – TIMSS 2011. 
Aceste rezultate conduc la nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care s  vizeze 
dezvoltarea curricular , evaluarea, dar i formarea ini ial  i continu , din perspectiva 
dezideratelor educa ionale ale societ ii cunoa terii. 

Demersul prezentat în cele ce urmeaz  este direct legat de TIMSS1 2007 – Tendin e în 
Studiul Interna ional al Matematicii i tiin elor, care studiaz  performan ele elevilor la 
disciplinele matematic , fizic , chimie, biologie i geografie i care s-a desf urat, atât în 
România, cât i pe plan interna ional, în anul colar 2006 – 2007, sub auspiciile IEA2 – Asocia ia 
Interna ional  de Evaluare a Randamentului colar. 

Pentru prima dat  în România se realizeaz  un asemenea studiu care pornind de la 
rezultatele înv rii permite generaliz ri semnificative i formularea de solu ii specifice pentru 
eficientizarea proiect rii curriculare.  

 

Despre TIMSS 

Studiul TIMSS (Tendin e în Studiul Interna ional al Matematicii i tiin elor) este unul 
dintre cele mai ambi ioase demersuri evaluative întreprinse de IEA, care î i propune m surarea i 
interpretarea diferen elor între sistemele educa ionale na ionale, pentru a ajuta la îmbun t irea 
pred rii i înv rii matematicii i tiin elor, în întreaga lume. Elevii sunt testa i, cu scopul de a le 
compara achizi iile la matematic  i tiin e ale naturii (fizic , chimie, biologie, geografie). Studii 
intensive referitoare la elevi, profesori, coli, programe, dar i referitoare la aspecte de politici 
educa ionale, se desf oar  simultan, pentru a în elege contextele educa ionale diferite, legate de 
predare i înv are.  

Poten ialul explicativ rezultat dintr-un studiu cum este TIMSS poate fi folosit pentru a 
descrie „ce func ioneaz ” în termeni de informa ie referitoare la curriculumul din întreaga lume, 
curriculumul fiind o variabil  esen ial  pentru explicarea diferen elor dintre sistemele de educa ie 
na ionale i rezultatele elevilor. Cercet rile referitoare la curriculum contribuie la informarea 
factorilor de decizie din fiecare ar  asupra aspectelor specifice, dar i asupra modalit ilor de 
percepere a situa iilor curriculare, în vederea optimiz rii rezultatelor. 

Identificarea factorilor specifici sau a combina iilor de factori care pot influen a înv area 
este dificil de realizat luând în considerare complexitatea procesului de înv are. Un studiu 
desf urat într-o singur  ar  este limitat în ceea ce prive te num rul de factori care pot fi 
studia i, variabilitatea fiec rui factor i rela ia dintre ace tia. Un studiu comparativ cross-na ional 
poate reduce aceste limit ri i dificult i, i poate conduce la o mai bun  în elegere a pred rii/ 

1 Trends in International Mathematics and Science Study.   
2 IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement, organiza ie interna ional , cea mai 
mare din domeniul evalu rii în educa ie, înfiin at  în 1960. De la înfiin are, IEA a desf urat mai mult de 23 studii 
comparative de profil, cu participare interna ional  în domeniile educa iei preprimare, matematicii, tiin elor, 
limbilor, educa iei civice i tehnologiei informa iei. 
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înv rii matematicii i tiin elor, i a factorilor care influen eaz  pozitiv sau negativ procesul i 
rezultatele înv rii. 

TIMSS este un instrument de diagnoz  pentru determinarea progresului în ceea ce 
prive te îmbun t irea procesului educa ional în domeniul matematicii i tiin elor, comparând 
practicile noastre cu cele interna ionale. 

TIMSS ne ajut  s  r spundem la diverse aspecte, critice, referitoare la înv area 
matematicii i tiin elor: 

rezultate: Cum se compar  rezultatele elevilor români la matematic  i la tiin e cu cele ale 
colegilor din alte ri? Care sunt rezultatele elevilor români în domeniile matematicii i 
tiin elor?  

curriculum: Programele române ti i a tept rile în ceea ce prive te înv area elevilor sunt la 
fel de solicitante ca cele ale altor na iuni? 
predare: Cum se compar  practicile profesorilor români cu cele folosite de colegii lor din 
alte ri? 
perspectiva elevilor: Elevii din România se concentreaz  asupra studiilor, la fel ca i elevii 
din alte ri? Cum valorizeaz  matematica, respectiv tiin ele, elevii no tri de clasa a VIII-a? 
Cum se compar  elevii no tri cu elevii din alte ri în privin a abilit ilor i atitudinilor 
manifestate în domeniile investigate? 

 

Care sunt scopurile TIMSS 

În încercarea de a sprijini politicile educa ionale pentru luarea unor decizii corecte în 
procesul de modernizare a paradigmei educa ionale, în general, i a adapt rii con inutului 
curricular la cerin ele societ ii de mâine, în special, studiile IEA î i propun s  r spund  la 
urm toarele întreb ri: 

1. Curriculum inten ionat: Ce se a teapt  ca elevii din întreaga lume s  înve e la 
matematic  i tiin e? Cum difer  rile din punctul de vedere al scopurilor inten ionate 
i ce caracteristici ale sistemelor educa ionale, colilor i elevilor influen eaz  atingerea 

acestor scopuri? 

2. Curriculum implementat: Care sunt oportunit ile furnizate elevilor pentru a înv a 
matematica i tiin ele? Cum variaz  practicile instruc ionale de la ar  la ar  i ce 
factori influen eaz  aceste varia ii? 

3. Curriculum realizat: Ce concepte, procese i atitudini î i însu esc elevii? Ce factori sunt 
lega i de oportunitatea de a înv a i cum influen eaz  ace ti factori achizi iile elevilor? 

4. Cum sunt rela ionate cele trei tipuri de curriculum, inten ionat, implementat i realizat, 
din perspectiva contextelor educa ionale, a organiz rii pred rii precum i a înv rii i 
rezultatelor procesului educa ional? 

Obiectivul global al proiectului TIMSS este s  contribuie la îmbun t irea pred rii/ 
înv rii matematicii i tiin elor. Rezultatele studiului vor oferi educatorilor, cercet torilor i 
factorilor de decizie, informa ii i analize necesare viitorului sistemului de înv mânt. 

 

Cine particip  la TIMSS 

TIMSS & PIRLS International Study Centre a stabilit reguli stricte pentru a produce 
e antioane na ionale valide. Toate rile participante au fost solicitate s  aplice designul 



5

interna ional pentru e antionare i s  respecte standardele de calitate pentru definirea popula iei 
i pentru gradul de participare. Designul e antion rii utilizat în TIMSS const  în 2 stadii: 

1. Selec ionarea colilor: se utilizeaz  o metod  sistematic  de randomizare cu probabilit i 
propor ionale cu m rimea colii – colile mai mari cap t  o ans  mai mare de a fi 
selec ionate. 

2. Selec ionarea claselor: utilizarea unei metode de randomizare cu probabilitate egal  – fiecare 
clas  din cadrul colii are aceea i probabilitate de a fi selec ionat .  

TIMSS define te standarde de calitate pentru e antionare, definirea popula iei int  i 
pentru participarea colilor, claselor i elevilor. Toate aceste standarde sunt stabilite pentru a 
men ine calitatea e antioanelor i a asigura rezultate valide ale studiului, rezultate care s  aib  
niveluri minime i acceptabile de eroare. 

Colectarea datelor a fost o sarcin  complex  necesitând administrarea testului într-un 
num r  de 150 de coli. Pentru realizarea acestui deziderat Ministerul Educa iei i-a dat acordul 
pentru implicarea în testare a colilor din e antion. Inspectoratele colare Jude ene au avut 
responsabilitatea deleg rii unui reprezentant care s  se ocupe de monitorizarea test rii în colile 
apar inând propriului jude . Toate colile implicate în e antion au fost informate despre natura 
studiului i despre metodologia desf ur rii activit ilor care au loc, atât înainte, cât i dup  
testare. Au fost selecta i 4 447 elevi de clasa a VIII-a din cele 150 de coli. 
 

Cum se colecteaz  datele 

Colectarea de date se realizeaz  prin: 

administrarea unor teste care includ itemi cu alegere multipl  i cu r spuns construit.  

administrarea de chestionare referitoare la coal , profesor i elev. Acestea furnizeaz  
informa ii care descriu contextul pentru interpretarea achizi iilor la matematic  i la tiin e. 
Elevii au r spuns la întreb ri referitoare la contextul lor familial sau referitoare la desf urarea 
orelor la disciplinele aflate sub investiga ie i au enun at p reri i i-au manifestat atitudini 
legate de acestea. Profesorii au r spuns la întreb ri care vizeaz  preg tirea i dezvoltarea lor 
profesional , dar i practicile de predare i i-au exprimat opinii personale referitoare la 
matematic  sau la tiin e; profesorii au completat versiuni separate – de matematic  sau de 
tiin e, în func ie de disciplina predat . Directorii au f cut aprecieri referitoare la contextul 
colii i în ceea ce prive te predarea i înv area matematicii i tiin elor. 

administrarea chestionarelor vizând aspecte din curriculumul inten ionat la aceste discipline, 
pe perioada întregii colarit i, cu accent pe perioada de pân  la clasa a VIII-a, în scopul 
realiz rii analizei de curriculum. 

Caietele de test cuprind dou  tipuri diferite de itemi: cu r spuns la alegere i cu r spuns 
construit. Itemii cu r spuns construit scurt necesit , în general, un r spuns numeric sau o scurt  
descriere, iar cei cu r spuns construit extins necesit  ilustrarea metodei de rezolvare sau 
furnizarea unor explica ii, pe larg, prin care elevii s  demonstreze cunoa terea conceptual  sau 
procedural . Elaborarea de itemi a fost un proces colaborativ, interna ional, implicând rile 
participante. TIMSS International Study Centre a coordonat contribu iile participan ilor fiind 
responsabil de dezvoltarea testului final astfel încât, acesta s  r spund  cerin elor curiculumului 
cadru pentru matematic  i tiin e din urm toarele puncte de vedere: con inut disciplinar, 
obiectiv de evaluat, precum i domeniu cognitiv. Cei 478 de itemi au fost împ r i i în 28 de 
blocuri: 14 blocuri de matematic  (M01 – M14) i 14 de tiin e (S01 – S14), care sunt distribuite 
în cele 14 caiete de test (TIMSS 2007). Fiec rui elev i se atribuie un caiet care con ine blocuri de 
itemi de tiin e, cât i de matematic . 
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Itemii cu r spuns construit au necesitat aplicarea unei proceduri de atribuire de scoruri. 
Aceasta s-a realizat pe baza unei grile de corectare specifice pentru fiecare item în acest format. 
În TIMSS schema de corectare a r spunsurilor folose te coduri de dou  cifre: prima cifr  indic  
gradul de corectitudine a r spunsului, iar cea de-a doua cifr  a fost folosit  pentru a da o 
indica ie asupra tipului de r spuns corect, respectiv incorect pe care elevul îl d . Cea de-a doua 
cifr  combinat  cu prima reprezint  un cod diagnostic, cel mai important scop al acestui tip de 
codificare fiind acela de a oferi cercet rii o baz  de date complex  care s  furnizeze indica ii 
asupra tipului de proces cognitiv implicat, asupra gre elilor tipice comune sau strategiilor 
folosite. 

Fiecare elev a avut de completat3, în cele dou  sesiuni de testare cu timp de lucru efectiv 
de 90 de minute, cele dou  p r i ale caietului de test, caiet care a fost atribuit aleator cu ajutorul 
softului WinW3S. Elevii au fost astfel a eza i, încât s  nu se afle în vecin tate doi elevi care au 
avut de completat acela i tip de caiet. Timpul de administrare a chestionarului de context al 
elevului a fost variabil – între 25 i 40 de minute, îns  pentru majoritatea claselor s-a raportat un 
timp de lucru de 30 de minute.  

În scopul stabilirii temelor i subiectelor, din fiecare domeniu disciplinar, care s  fie 
testate într-un ciclu TIMSS, s-au completat, de c tre fiecare ar , chestionare referitoare la 
curriculumul inten ionat pe parcursul celor 8 ani de colaritate. Din datele furnizate de 
chestionare s-au constatat diferen e pe plan interna ional, în ceea ce prive te momentul 
introducerii unui anumit subiect i profunzimea abord rii acestuia, dar i legate de prezen a 
subiectului în sine. Curriculumul-cadru TIMSS este revizuit de c tre o comisie interna ional  de 
exper i, iar sub form  revizuit  este supus unei noi revizii iterative sus inute de coordonatorii 
na ionali din fiecare ar . 

Cum se raporteaz  rezultatele 

Programul utilizat pentru introducerea datelor, WinDEM, con ine fi iere specializate 
pentru fiecare tip de instrument utilizat: fi ierul contextului colii, fi ierul contextului 
profesorului de matematic , fi ierul contextului profesorului de tiin e, fi ierul contextului 
elevului, fi ierul r spunsurilor elevilor la test (include scorurile atribuite de primul corector la 
itemii cu r spuns construit), fi ierul de fidelitate a procesului de atribuire de scoruri (include 
scorurile atribuite de cel de-al doilea corector la itemii cu r spuns construit pentru caietele 
selec ionate). 

Acest program import  toate informa iile legate de elevi i profesorii lor de matematic  i 
de tiin e dintr-o anumit  coal , din softul WinW3S, specializat în e antionarea elevilor în 
cadrul colii, care furnizeaz  toate formularele necesare rela ion rii tuturor entit ilor implicate: 
coal , clas , profesori, elevi. WinW3S creeaz  un sistem numeric ierarhic de identificare. La 

baza sistemului st  un cod unic de identificare. Fi ierele fiec rei ri participante sunt acceptate, 
de c tre Data Processing Centre Hamburg pentru prelucr ri ulterioare i crearea bazei de date 
interna ionale, numai dup  ce acest program de verificare nu mai depisteaz  nici o eroare. 

Pentru a ilustra semnifica ia scorurilor pe scala TIMSS, s-au identificat patru puncte, la 
intervale egale: 625, 550, 475 i 400 care corespund urm toarelor patru niveluri interna ionale de 
performan : 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  s-a folosit IRT (Item Response Theory). Metoda care st  la baza descrierii 
nivelurilor interna ionale de performan  implic  o component  empiric  prin care sunt 
identifica i itemii care discrimineaz  între dou  puncte succesive pe scal  i o component  
expert  prin care exper ii examineaz  con inutul textului i itemii, i generalizeaz  asupra 
deprinderilor de în elegere i a strategiilor folosite de elevi.  

3 Testele au fost administrate în limba român  i în limba maghiar  în func ie de limba de predare la clasa 
selectat . 
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Identificarea gre elilor tipice 

Demersul ini iat este pornit de la studiile comparative pe scar  larg  i este îndreptat spre 
identificarea c ilor de îmbun t ire a în elegerii matematicii i tiin elor. Prin aceasta urm rim 
cre terea achizi iilor înv rii, cât i nivelarea diferen elor extrem de largi între colile din 
România. Politicile educa ionale nominalizeaz  calitatea pred rii ca fiind una dintre modalit ile 
de a asigura calitatea educa iei prin cre terea achizi iilor în strâns  corela ie cu calitatea 
curriculumului. Din aceast  perspectiv , rezultatele înv rii pot constitui i un punct de plecare 
pentru reconstruc ia curriculumului implementat.  

 
Ipoteza de la care pornim: 
Dac  vom reorganiza predarea în scopul preven iei gre elilor tipice, identificate pornind 

de la rezultatele înv rii revelate de aceste studii, demersul focalizat ini iat poate constitui un 
punct de referin  pentru curriculumul implementat i, cel mai probabil, va produce o cre tere a 
achizi iilor elevilor.  

 
Predarea va fi focalizat  pe antrenamente specifice corespunz toare  nevoilor  identificate 

ale elevilor români, a a dup  cum rezult  din TIMSS. Aceast  abordare este prima de acest fel 
organizat  în România, iar dac  va fi de succes va servi ca exemplu de bun  practic  pentru alte 
discipline.  

 
Un prim obiectiv pe care l-am avut în vedere se refer  la dezvoltarea unei diagnoze din 

perspectiva identific rii gre elilor tipice în înv area matematicii i tiin elor, ca element esen ial 
pentru construc ia competen elor cheie i pentru furnizarea unei educa ii de calitate care s  ofere 
anse egale pe o pia  globalizat  a muncii.  

 
Pentru aceasta s-a dezvoltat o analiz  a itemilor cu caracter public care au fost 

administra i în TIMSS 2007. Deoarece ace tia sunt construi i încât s  permit  m sur tori 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 modul în care au r spuns elevii.   

 
Acest tip de analiz  a permis: 

identificarea zonelor precise de interven ie pentru optimizarea înv rii: gre elile 
conceptuale i gre elile procedurale; 
identificarea rutinelor didactice i propunerea unor strategii alternative care s  
conduc  la cre terea achizi iilor înv rii; 
propunerea unui set de sugestii metodologice (exemple de activit i de înv are), care 
s  eviden ieze strategii alternative, conving toare, în ceea ce prive te anularea 
mecanismului de formare a gre elilor tipice conceptuale i procedurale, i totodat  
anularea rutinelor didactice.  

 
Analizele diagnostice referitoare la gre elile tipice, pe baza statisticilor itemilor 

administra i în ciclurile TIMSS, sunt semnificative pentru sistemul de educa ie din România, 
dintr-o serie de motive: 

- se bazeaz  exclusiv pe rezultatele înv rii elevilor români, în condi ii de 
reprezentativitate statistic ; 

- identific  gre elile conceptuale, procedurale, precum i rutinele didactice; 
- propun seturi de instrumente suport pentru profesori i elevi, destinate îmbun t irii 

performan elor la matematic  i tiin e; 
- conduc la direc ii de îmbun t ire a curriculumului colar, fundamentate pe rezultatele 

elevilor români. 
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Pe de alt  parte, itemii TIMSS nu acoper  toate con inuturile i competen ele disciplinare 
din programele colare române ti. Dar aceast  limitare se poate constitui într-un avantaj deoarece 
itemii prezenta i nefiind marca i de practica evalu rii române ti pot dezv lui aspecte care nu sunt 
intite nici de curriculumul implementat nici de curriculumul inten ionat. 

 
Astfel, se ofer  repere pentru dezvoltarea curriculumului inten ionat, dar i implementat, 

promovând o practic  didactic  inovativ  i focalizat  pe nevoile de înv are ale elevilor, care s  
ofere acces i anse egale la o educa ie de calitate în contextul globaliz rii pie ei muncii. 

 
Lucrarea de fa  se adreseaz  profesorilor de fizic , chimie, biologie i geografie din 

înv mântul gimnazial. Dat fiind faptul c  ofer  o nou  perspectiv  asupra pred rii i mai ales 
evalu rii tiin elor men ionate, devine un bun ghid atât pentru profesorii din înv mântul 
primar, cât i liceal, dar i pentru studen ii i cadrele didactice implicate în formarea ini ial  sau 
continu , în ceea ce prive te analiza rezultatelor ob inute la teste. În plus, furnizeaz  un set de 
gre eli tipice conceptuale, procedurale, dar i de rutine didactice specifice elevilor i profesorilor 
din România. 
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2. GRE ELI TIPICE ÎN ÎNV AREA BIOLOGIEI 

 

Analiza r spunsurilor elevilor din România la testele TIMSS eviden iaz  o serie de gre eli tipice. 
Acestea au oferit posibilitatea identific rii unor cauze care le-au generat, ceea ce va sta la baza 
propunerilor de remediere specifice.  

Prezent m în cele ce urmeaz , itemii grupa i dup  categoria de con inut i, pentru fiecare item în 
parte, relev m gre elile tipice identificate ca urmare a analizelor întreprinse. 

Categoriile de con inut care au generat gruparea itemilor sunt: 

2.1. Biologie vegetal  

2.2. Biologie animal  

2.3. Biologie uman  

2.4. Biologie general  

2.5. Biologie uman  
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2.1. BIOLOGIE VEGETAL  

Item 1 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore  83% 

Anglia 75% 

… ... 

Egipt 46% 

România 44% 

Ucraina 44% 

… ... 

Maroc 24% 

Ungaria 19% 

Media interna ional  52% 
 

Tabelul 2.1. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_07. 

 

44% dintre elevii care au r spuns corect, alegând varianta A, S  absoarb  energia luminoas :  

au în eles care este rolul clorofilei din cloroplaste în procesul de fotosintez .  

26% dintre elevii care au ales distractorul B, S  descompun  dioxidul de carbon: 

cunosc faptul c  în reac ia de fotosintez  este utilizat dioxidul de carbon, dar nu au în eles 

c  rolul clorofilei nu este acela de a descompune dioxidul de carbon, ci de a absorbi 

energia luminoas .  

7% dintre elevi care au ales distractorul C, S  fac  frunzele plantelor otr vitoare pentru insecte, 

la fel ca i cei 19%  care au ales distractorul D, S  protejeze plantele de boal : 

 nu au cuno tin e legate de rolul clorofilei.  
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

fotosinteza: rolul clorofilei din perspectiva rela iei clorofil  – lumin  i rolul dioxidului de 
carbon. 

Rutine didactice 

folosirea insuficient  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii 
de nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc.;  

lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; 

lipsa antrenamentului pe analiza critic  a  r spunsurilor posibile;  

 

Item 2

Item 2_A. R spunsul 1 pentru „Nume te înc  doi factori necesari fotosintezei” (primul 
factor numit) 

ara Procentul de r spunsuri corecte  

Hong Kong 90% 

Japonia 88% 

... ... 

Columbia 56% 

România 54% 

Liban 52% 

... ... 

Iran 24% 

Maroc 18% 

Media interna ional  51% 
 

Tabelul 2.2. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_03_A (R spunsul 1  
pentru „Nume te înc  doi factori necesari fotosintezei”). 
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Grila de atribuire a scorurilor (este aceea i pentru ambele r spunsuri) 

Not : Fiecare dintre cele dou  r spunsuri este evaluat separat, utilizând acelea i coduri. Fiecare cod 
de diagnostic corect (10, 11, 12, 13) poate fi utilizat o singur  dat . Dac  dou  r spunsuri sunt în esen  
la fel, al doilea r spuns va primi codul 79. De exemplu, dac  primul r spuns nume te „dioxid de 
carbon”, iar al doilea nume te „aer”, primul r spuns va primi Cod 11, iar al doilea r spuns va primi 
Cod 79. Dac  se d  un singur r spuns, al doilea va primi codul 99. 

 

Cod R spuns Item: S032310 A,B  S07_03 

 R spuns corect 

10 Lumina soarelui (sau lumin ) 

11 Dioxid de carbon  

12 Ap  

13 Aer (acceptat ca fiind corect, atâta timp cât dioxidul de carbon nu a fost deja numit, i oxigenul 
nu este indicat explicit) 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 

70 Oxigen  

71 Zah r, glucoz , amidon, carbohidra i (sau similar) 

72 Sol (sau similar) 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

Exemple:  

C ldura 

Frunzele 

 Nonr spuns  

99 Necompletat  

 

Analiza r spunsurilor 1 relev  c :  

dintre cei 54% elevi care au numit corect un prim factor necesar desf ur rii procesului de 
fotosintez : 37% au indicat lumina soarelui (sau lumina), 5% au numit dioxidul de carbon  
8% – apa, 1%  – aerul (probabil, ei cunosc faptul c  aerul, pe lâng  alte gaze, con ine i 
dioxid de carbon); de asemenea, 3% r spunsuri corecte au facut referire la al i factori, cum ar 
fi enzime, catalizatori ai reac iilor chimice care se desf oar  în fotosintez ; 

din totalul elevilor care au dat r spunsuri incorecte: 2% au numit oxigenul (ei nu cunosc 
faptul c  oxigenul este produs al fotosintezei, chiar dac  acest lucru este precizat i în cerin a 
itemului); 1% dintre elevi au indicat zah rul, glucoza, amidonul, carbohidra ii (de i acestea 
sunt produse, nicidecum elemente necesare fotosintezei); sub 1% au numit solul, iar al i 15% 
au numit c ldura i frunzele (probabil, elevii respectivi coreleaz  frunzele, c ldura, solul cu 
fotosinteza, cu toate c  ace tia nu reprezint  factori ai fotosintezei);  

27% dintre elevi nu au r spuns. 
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Analiza acestor r spunsuri ne arat  c  elevii care le-au dat au cuno tin e generale despre 
fotosintez , dar nu pot distinge între: factori implica i în fotosintez , organe implicate în 
fotosintez  i produ i ai fotosintezei. 

 

Item 2_B R spunsul 2 pentru „Nume te înc  doi factori necesari fotosintezei” (cel de-al 
doilea factor numit, altul decât cel de la r spunsul 1) 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte   

Hong Kong 823% 

Singapore 83% 

Japonia 79% 

... ... 

Bulgaria 36% 

România 36% 

Georgia 35% 

... ... 

Iran 20% 

Maroc 14% 

Media interna ional  43% 
 

Tabelul 2.3. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_03_B (R spunsul 2 
pentru „Nume te înc  doi factori necesari fotosintezei”). 

 

Grila de atribuire a scorurilor (este aceea i pentru ambele r spunsuri) 

Not : Fiecare dintre cele dou  r spunsuri este evaluat separat, utilizând acelea i coduri.  Fiecare cod 
de diagnostic corect (10, 11, 12, 13) poate fi utilizat o singur  dat . Dac  dou  r spunsuri sunt în esen  
la fel, al doilea r spuns va primi codul 79. De exemplu, dac  primul r spuns nume te „dioxid de 
carbon”, iar al doilea nume te „aer”, primul r spuns va primi Cod 11, iar al doilea r spuns va primi 
Cod 79. Dac  se d  un singur r spuns, al doilea va primi codul 99. 

 

Cod R spuns   Item: S032310 A,B  S07_03 

 R spuns corect 

10 Lumina soarelui (sau lumin ) 

11 Dioxid de carbon  

12 Ap  

13 Aer (acceptat ca fiind corect, atâta timp cât dioxidul de carbon nu a fost deja numit, i oxigenul 
nu este indicat explicit) 

19 Alte r spunsuri corecte 
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 R spuns incorect 

70 Oxigen  

71 Zah r, glucoz , amidon, carbohidra i (sau similar) 

72 Sol (sau similar) 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

Exemple:  

C ldura 

Frunzele 

 Nonr spuns  

99 Necompletat  

 

Analiza r spunsurilor 2 relev  c : 

din totalul de 36% elevi care au numit corect un al doilea factor implicat în fotosintez : 12% 
au indicat lumina, 7% – dioxidul de carbon, 13%  – apa  1% – aerul (corect doar dac  nu au 
numit ca prim factor dioxidul de carbon), iar 3% au dat alte r spunsuri corecte (refereindu-
se, spre exemplu, la enzime); a fost indicat, în mod incorect ca un al doilea factor necesar 
fotosintezei: oxigenul – de 2% dintre elevi zah rul, glucoza, amidonul, carbohidra ii –  
de 1%; solul – de mai pu in de 1%; iar c ldura i frunzele – 15%; 

nu au completat niciun r spuns 33% dintre elevi. 

Evaluarea separat  a celor dou  r spunsuri ne arat  faptul c  elevii din România au cuno tin e 
generale despre fotosintez , dar nu pot distinge între: factorii implica i i organele implicate sau 
produ ii fotosintezei. 

Analiza comun  a celor dou  r spunsuri date pentru cei doi factori ne indic  faptul c : 

Un procent de 31% elevi români au numit corect al i doi factori necesari fotosintezei, dintre: 
lumin , dioxid de carbon i ap ;  
29% dintre elevi au numit corect un singur factor, dovedind c  au cuno tin e incomplete 
legate de desf urarea fotosintezei;  
14% au r spuns incorect, numind oxigenul, carbohidra ii, c ldura, frunzele ca fiind factori ai 
fotosintezei;  
La un procent semnificativ de elevi (27%), nu s-a înregistrat nicun r spuns. 

 

Din analizele prezentate pentru itemii 2_A i 2_B, rezult  c  din totalul elevilor români: 

aproximativ 1/3 pot enumera doi factori care influen eaz  procesul de fotosintez , dintre: 
lumin , ap , dioxid de carbon; 
o alt  treime pot indica un singur factor; 
iar ceilal i – tot o treime – nu au cuno tin e active despre fotosintez , furnizând r spunsuri 
eronate sau necompletând niciun r spuns, chiar dac  fotosinteza este studiat  în detaliu la 
biologie. 
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

fotosinteza: localizare; factorii de mediu (condi iile de reac ie) vs reactan ii i / sau produ ii 
de reac ie.  

Rutine didactice: 

- la discutarea rela iilor cauz -efect, fiecare cauz  este discutat  separat; nu se accentueaz  
situa iile în care mai mul i factori ac ioneaz  concomitent i corelat asupra unui proces sau 
fenomen;  

- accent sc zut pe discutarea rela iilor cauzale; nu se prezint , în studiul unui proces fiziologic 
variabilele independente / dependente ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între 
acestea, între cauz  i efect. 

 

Item 3 
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ara Procentul de raspunsuri corecte 

Coreea  68% 

Japonia 56% 

… ... 

Kuweit 33% 

România 33% 

Arabia Saudit  32% 

… ... 

Botswana  8% 

Ghana  7% 

Media interna ional  34% 
 

Tabelul 2.4. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_03. 

 

Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042310  S04_03 

 R spuns corect 

20 Prevede faptul c  plantele din diagrama 2 pot cre te mai înalte decât plantele din diagrama 1. 
Explica ia se refer  ATÂT la lumin  CÂT I la nutrien i. 
Exemple: 
În l imea plantei de maz re va fi mai mare în cel de-al doilea vas. Lumina str lucitoare va da 
plantei energie i nutrien ii din sol vor ajuta boabele de maz re s  creasc . 

Prev d c  maz rea din  diagrama 2 va cre te mai înalt . Are mai mul i nutrien i i mai mult  
lumin . 

 R spuns par ial corect 

10 Prevede faptul c  plantele din diagrama 2 pot s  creasc  mai înalte decât cele din diagrama 1. 
Explica ia se refer  la lumin  SAU la nutrien i SAU men ioneaz  c  în diagrama 2 exist  mai 
multe necesit i de baz . 
Exemple: 
În diagrama 2 va cre te mai înalt , pentru c  are mai mult  lumin  i plantele se hr nesc 
folosind lumina. 

Plantele de maz re asupra c rora ac ioneaz  lumina mai puternic  vor cre te mai rapid, decât 
cele asupra c rora ac ioneaz  lumin  mai slab . 

Maz rea va cre te mai înalt  în diagrama 2 pentru c  sunt mai mul i nutrien i care o ajut  s  
creasc . 

În diagrama 2 sunt mai multe necesit i de baz  decât în diagrama 1. 

 R spuns incorect 

70 Prevede c  plantele din diagrama 1 pot s  creasc  mai înalte decât plantele din  diagrama 2. 
Explica ia se refer  la o intensitate sc zut  a luminii care cauzeaz  o cre tere fusiform . 
Exemple: 
Plantele de maz re, sub lumin  slab , dezvolt  o tulpin  lung , din cauza luminii slabe. 
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79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

Cei 33% elevi care au r spuns corect au fost capabili s  prevad  c  plantele din diagrama 2 
(beneficiind de mai mult  lumin  i nutrien i) pot cre te mai înalte decât plantele din 
diagrama 1 i au explicat atât rolul luminii, care intensific  fotosinteza, cât i pe cel al 
nutrien ilor din sol, care furnizeaz  elemente pentru fotosintez ; de asemenea, ace ti elevi au 
interpretat corect o diagram . 

22% dintre elevi au formulat r spunsuri par ial corecte, f când predic ii valabile în ceea ce 
prive te în l imea plantelor, dar nu au corelat aceste predic ii cu ambii factori; cei care au 
r spuns În diagrama 2 va cre te mai înalt  pentru c  are mai mult  lumin  i plantele se 
hr esc folosind lumina, au cuno tin e despre influen a luminii asupra cre terii plantelor, dar 
nu iau în considerare i nutrien ii din sol, iar cei care au r spuns Maz rea va cre te mai 
înalt  în diagrama 2 pentru c  sunt mai mul i nutrien i care o ajut  s  cresc  au avut în 
vedere doar influen a substan elor nutritive.  

 Sub 1% dintre elevii care au r spuns incorect, au apreciat c  plantele din diagrama 1 pot 
cre te mai înalte decât cele din diagrama 2.  

Cei 18% dintre elevi, care au r spuns eronat Plantele de maz re, sub lumin  slab , dezvolt  
o tulpin  lung , din cauza luminii slabe. consider  c , având lumin  pu in , plantele se vor 
în l a c tre ea; ace ti elevi demonstrez  c  nu  st pânesc conceptul de interac iune a plantelor 
cu factorii de mediu. 

27% dintre elevii români nu au r spuns deloc la acest item. 
Din cele relevate mai sus rezult  faptul c  o partte dintre elevii din România au dificult i în 
în elegerea influen ei factorilor de mediu asupra cre terii plantelor sau c  nu pot corela ac iunea 
mai multor factori de mediu în influen a lor asupra cre terii plantelor. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

cre terea plantelor – rolul luminii i al nutrien ilor din sol. 

Gre eli procedurale: 

formularea de predic ii referitoare la efectul concomitent i corelat a doi factori care 
influen eaz  cre terea plantelor – rolul luminii i al nutrien ilor din sol; 

lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia.  

Rutine didactice 

predarea/înv area/evaluarea biologiei în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  

prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 

focalizarea insuficient  în cadrul sarcinilor de înv are sau evaluare pe descrierea unei 

activit i experimentale i predic ia unor rezultate; 

dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 

cotidian; 
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accent sc zut pe discutarea rela iilor cauzale; nu se prezint , în studiul unui proces fiziologic 
variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între 
acestea, între cauz  i efect; 
la discutarea rela iilor cauz -efect, fiecare cauz  este discutat  separat; nu se accentueaz  
situa iile în care mai mul i factori ac ioneaz  concomitent i corelat asupra unui proces sau 
fenomen. 
lipsa pred rii / înv rii / evalu rii pe baz  de investiga ie, de i biologia este o disciplin  
tiin ific ; dac  se realizeaz  o activitate experimental , acestea sunt mai mult cu scop 

demonstrativ i aplicativ i mai pu in cu scop de cercetare; elevii nu sunt pu i s  emit  ei 
în i i ipoteze, s  le testeze; 

un accent sc zut pe variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de 
a distinge între acestea, precum i la nevoia de corelare a lor; 
un accent sc zut pe formularea de predic ii în scopul valid rii teoriilor; 

nu se apeleaz  la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirma iilor 
de ordin teoretic. 

 

 Item 4 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte (Total) 

Siria 61% 

Rusia 48% 

... ... 

Iordania 36% 

România 35% 

Ungaria 34% 

... ... 

El Salvador 8% 

Maroc 7% 

Media interna ional  35% 
 

Tabelul 2.5. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_02. 
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Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S032015 S07_02 

 R spuns corect 

10 Cloroplaste (clorofil ) 

11 Peretele celular 

12 Vacuole 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 

70 Nume te o structur  aflat  în celulele animale (ex.: nucleu, membrana celular , citoplasm , 
mitocondrie, centru celular, ADN). 

71 Nume te o diferen  între plante i animale care NU este o structur  celular .  
Exemple: 
Petale. 

Plantele au tulpin  i flori, iar animalele nu au. 

Plantele pot face fotosintez . 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

35% dintre elevi au r spuns corect, numind urm toarele structuri specifice celulelor plantelor: 
cloroplastele (34%), peretele celular ( sub 1%), vacuolele (sub 1%). Majoritatea au precizat 
no iunea de cloroplast, ar tând c  i-au însu it corect informa iile legate de specificul 
celulelor vegetale – care au clorofil  pentru a realiza fotosinteza. Celula animal  nu are 
clorofil , nu este verde, deci nu are cloroplaste. Foarte pu ini elevi au numit alte componente 
specifice celulei vegetale (peretele celular, vacuolele). Aceasta arat  c  elevii consider  
fotosinteza (deci prezen a clorofilei i a cloroplastelor în celulele vegetale) ca fiind principala 
deosebire dintre plante i animale. Este foarte probabil ca o parte dintre cei care au r spuns 
,,cloroplastele”, s  fi cunoscut i celelalte organite care fac diferen a între celulele plantelor i 
animalelor, dar s  fi ales organitul pe care l-au considerat maxim seminficativ. Este probabil 
c  num rul mic al r spunsurilor, care au indicat ,,peretele celular” sau ,,vacuolele”, s  se 
datoreze faptului c  nu toate celulele vegetale con in cloroplaste. 

28% dintre elevi au r spuns gre it – precizând, ca structuri specifice, organite comune 
celulelor vegetale i animale (nucleu, membran , citoplasm , mitocondrie, ADN) sau numind 
organe sau func ii specifice plantelor i nicidecum componente celulare. Ace ti elevi nu fac 
diferen a între organite (componente celulare) i organe, deoarece au numit tulpina, floarea, 
petalele, ca fiind structuri celulare. Elevii care au numit fotosinteza nu fac diferen a între 
anatomie (structur , elemente componente) i fiziologie (func ionare).  

Un procent mare din totalul elevilor, 38%, nu au rezolvat problema. 
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Din analiza prezentat , rezult  c  elevii care nu au r spuns i cei care au r spuns gre it nu cunosc 
structura celulei vegetale i animale i nu cunosc diferen ele dintre cele dou  tipuri de celule. 
Elevii respectivi au cuno tin e sumare despre alc tuirea plantelor i animalelor, probabil pentru 
c  în gimnaziu sunt pu ine con inuturi de citologie i acestea au intr ri în ani diferi i (de 
exemplu: celula vegetal  – în clasa a cincea, celula animal  – în clasa a asea), f r  un accent 
special pe compara ie, abordarea detaliat  a acestora realizându-se în clasa a noua. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:   

celula vegetal  vs. celula animal . 

Rutine didactice 

centrarea pe înv area formal , abstract  – care nu este util  pentru elevi în acest stadiu al 
dezvolt rii cognitive; 
folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , abstractizare, generalizare, schematizare. 
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2.2. BIOLOGIE ANIMAL  

Item 1 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte  

Ungaria  58% 

Cehia   49% 

... ... 

Malta, Norvegia 33% 

România  30% 

Siria 29% 

... ... 

Iran  12% 

Cipru 10% 

Media interna ional  29% 
 

 

Tabelul 2.6. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_06. 

 

30% dintre elevi au r spuns corect B – reptila, dovedind capacitatea de a în elege adaptarea 
organismelor la mediul de via  i conceptualizarea rela iei structur  – func ie, în concordan  
cu mediul la care organismele s-au adaptat. Ace ti elevi opereaz  cu conceptul de adaptare, ca 
modalitate a organismelor de a supravie ui, i coreleaz  cu prezen a pl mânilor (la animalul 
terestru), dar i cu prezen a solzilor (modalitate de protec ie).  

54% dintre elevi (cei mai mul i) au ales varianta A – pe te (r spuns incorect), probabil cu refe-
rire doar la prima parte a cerin ei (un animal are solzi), f r  s  mai asocieze i cu tipul de respi-
ra ie. Ace tia recunosc vertebratele care au solzi, dar nu au cuno tin e privind tipul de respira ie 
adaptat la mediul de via . De asemenea, este posibil ca ei s  fi r spuns în grab , f când apel 
doar la prezen a solzilor pentru clasificare, f r  s  fi citit i referirea la prezen a pl mânilor. 

5% dintre elevi au ales în mod gre it distractorul C – mamifer, probabil pentru c  nu au 
asimilat în totalitate cerin a, citind doar partea a doua a acesteia (folose te numai pl mânii 
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pentru schimbul de gaze). Ace ti elevi conceptualizeaz  faptul c  mamiferele au respira ie 
pulmonar . De asemenea, este posibil ca ei s  se fi gândit la excep ii, la existen a mamiferelor 
cu solzi, cum ar fi pangolinul. 

10% dintre elevi (cei mai pu ini) au r spuns cu varianta C – amfibian, dovedind astfel 
incapacitatea de a corela procesul de adaptare a organismului la mediul de via  cu tipul de 
respira ie. Ei nu au i au însu it no iunile generale privind alc tuirea amfibienilor i 
modific rile morfologice ap rute la ace tia, în raport cu mediul de via .  

Concluzie: Din analiza prezentat  rezult  faptul c  elevii care au r spuns incorect nu coreleaz  
procesul de adaptare a organismelor la mediul de via  cu tipul de respira ie. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

adaptarea organismelor la mediu. 
Gre eli procedurale:  

clasificarea grupelor de vie uitoare (pe ti, amfibieni, reptile, mamifere) dup  criterii 
incomplete; 
corelarea a dou  criterii de clasificare. 

Rutine didactice 
nu sunt suficient folosite în predare / înv are plan ele, mulajele, desenele; 

lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; itemii sunt citi i superficial, elevii 
oprindu-se la prima informa ie relevant ;  
lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor. 

 

Item 2 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China – Taipei 91% 

Hong Kong 87% 

… ... 

Bahrein 66% 
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România 66% 

Italia 65% 

… ... 

Egipt 40% 

Ghana  31% 

Media interna ional  63% 
 

Tabelul 2.7. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_09. 
 

66% elevi din România (peste media interna ional ) au r spuns corect – B. Glandele care 
secret  lapte – dovedind  astfel: 

cunoa terea caracteristicilor specifice ale mamiferelor, dar i c  

pot face distinc ia între clasele de vertebrate studiate. 
Cei 12% elevi care au ales distractorul A. Ochii care surprind culoarea consider  c  vederea 
cromatic  este o caracteristic  specific  mamiferelor, dar   

nu cunosc faptul c  nu toate mamiferele au vedere cromatic . 
Cei 9% elevi care au ales r spunsul C. Pielea care absoarbe oxigenul: 

nu cunosc faptul c  respira ia mamiferelor este realizat  de c tre sistemul respirator, alc tuit 
din c ile aeriene i pl mâni. 

Cei 11% elevi care au ales varianta D. Trunchiurile care sunt protejate de solzi  

nu sunt capabili s  fac  diferen a între gupele de vertebrate i 

fac confuzie între clasa pe tilor (care au trunchiul protejat de solzi) i clasa mamiferelor, 
(unde principala caracteristic  este aceea c  ele secret  lapte cu care î i hr nesc puii);  

probabil, nu cunosc faptul c  mamiferele prezint  i alte caracteristici distincte, cum ar fi 
corpul acoperit de blan  sau p r. 

Din analiza efectuat  rezult  c  o parte dintre elevi nu st pânesc conceptul de mamifer, f când 
confuzie între grupele de vertebrate. Ace ti elevi nu cunosc caracterele care ofer  identitate 
fiec rui grup de vertebrate. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

caracterele generale ale mamiferelor. 
Rutine didactice 

lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; itemii sunt citi i superficial, elevii 
oprindu-se la prima informa ie relevant ;  
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a  r spunsurilor posibile.  
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Item 3 

 

Tabelul 2.8. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S03_10 

 

Cei 54% elevi care au r spuns corect (cei mai mul i), alegând prima variant  de r spuns (celula, 
esut, organ, organism), au în eles alc tuirea unui organism i nivelurile lui de organizare, 

pornind de la simplu la complex. 

Cei 15% elevi care au ales distractorul B (celula, organ, esut, organism): 

nu cunosc elementele care intr  în alc tuirea esutului, respectiv a organului; nu au 
dobândit informa ii privind complexitatea organului fa  de esut, fapt pentru care au 
inversat ordinea celor dou  structuri (organ, esut); 

este posibil s  fi ales aceast  variant  din neaten ie, dac  inem seam  de faptul c  au 
recunoscut totu i celula ca unitate de baz  a organismelor. 

Cei 23% elevi care au ales varianta C ( esut, celul , organ, organism) au f cut, probabil, 
confuzie între primele structuri enumerate în textul variantei (celul  i esut). Ace ti elevi: 

confund  esutul cu celula i nu recunosc ,,celula’’ ca fiind unitatea structural  i 
func ional  a tuturor organismelor. 

ara  Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 80% 

Serbia 78% 

…… …….. 

Statele Unite 56% 

România 54% 

Slovenia  54% 

……. …… 

Algeria  26% 

Qatar 23% 

Media Interna ional  48% 
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Cei 6% elevi care au optat pentru varianta D ( esut, organ, celul , organism) dovedesc prin 
aceasta faptul c : 

nu recunosc succesiunea logic  a subsistemelor unui organism. 

 

Concluzie: Din analiza prezentat , rezult  c  elevii care au dat r spunsuri incorecte nu i-au 
însu it conceptele de baz  privind alc tuirea unui organism, pornind de la simplu la complex. Ei 
nu conceptualizeaz  no iunile de organ, esut, celul , pentru ca apoi s  le utilizeze adecvat în 
contextul dat.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

ordinea nivelurilor de organizare i integrare a unui organism pluricelular – celul , esut, 
organ, organism; 

Rutine didactice 

lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile; 
nu sunt suficient folosite în predare/înv are plan ele, mulajele, desenele. 
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2.3.  BIOLOGIE UMAN  

Item 1 

 

 

ara  Procentul de r spunsuri corecte  

Coreea  96% 

Federa ia Rus   94% 

... ... 

Tunisia  69% 

România  68% 

Malta  67% 

... ... 

Qatar 40% 

Ghana  24% 

Media interna ional  75% 

Tabelul 2.9. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_01 

68% dintre elevi (cei mai mul i) au indicat varianta corect  – B (celule nervoase), dovedind 
recunoa terea acestor celule ca celule specializate în conducerea excita iilor sub form  de 
impulsuri nervoase. 

Cei 8% dintre elevi care au r spuns gre it, cu varianta A (celule ale pielii) nu au realizat, 
probabil, distinc ia între celulele pielii, ca fiind celule receptoare, i celulele nervoase care, pe 
lâng  proprietatea de a recep iona un excitant, au i proprietatea de a conduce impulsul 
nervos. Acest tip de r spuns relev  c  elevii respectivi cunosc faptul c  pielea este un organ 
receptor, dar nu opereaz  cu func iile celulelor nervoase (conductibilitatea, excitabilitatea). 

Cei 21% dintre elevi care au ales varianta C (celulele sanguine), au asociat, probabil celulele 
sanguine cu rolul de a transporta/de a conduce diferite substan e. Elevii respectivi, fie nu au 
în eles cerin a (au omis cuvântul ,,impulsurile”), fie nu conceptualizeaz  propriet ile 
neuronilor, ceea ce i-a determinat s  aleag  acest r spuns. 
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R spunsurile celor 2% dintre elevi care au ales varianta D (celule ale rinichiului) relev  faptul 
c  ace ti elevi nu au reprezent ri conceptuale clare privind func iile neuronilor – ca fiind 
celule specializate în conducerea impulsului nervos. 

Concluzie: Din analiza acestui item rezult  faptul c  elevii care au r spuns gre it au dificult i în 
în elegerea func iilor celulelor nervoase i confund  între ele diferitele propriet i ale celulelor 
(recep ia stimulilor, conducerea impulsurilor, transportul gazelor respiratorii)  
 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

conducere nervoas  vs circula ia sanguin ; 
impulsul i modul de transmitere a impulsului; func iile celulelor nervoase. 

Rutine didactice:  

folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc. 
lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile.  

 

Item 2 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 84% 

Singapore 82% 

.... ... 

Australia 50% 

România 49% 

Malta 48% 

... ... 

Bosnia-Her egovina 18% 

Serbia 16% 

Media interna ional  51% 

Tabelul 2.10. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_01. 
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Cei 49% dintre elevi care au indicat corect varianta C) cunosc specificul proceselor digestiei; ei 
au f cut delimitarea corect  între cele patru procese implicate în nutri ia organismului (digestia, 
absorb ia, circula ia, excre ia). 

Cei 50% dintre elevi care au ales variantele gre ite de r spuns au fost indu i probabil în eroare de 
faptul c  în fiecare din celelalte trei procese sunt implicate molecule mici i simple. Ei fie nu au 
acordat aten ie primei p r i a enun ului (moleculele mari i complexe sunt descompuse), fie nu  
i-au însu it corect cuno tin ele referitoare la specificul excre iei, absorb iei, digestiei i 

circula iei. Dintre ace ti elevi:  

19% au r spuns A, confundând digestia cu excre ia; eroarea lor poate avea la baz  faptul 
c  majoritatea substan elor excretate sunt rezultatul arderilor celulare, percepute tot ca un 
proces de descompunere de substan e; în acest caz, elevii au confundat eliminarea 
substan elor toxice (excre ia) cu arderea celular  în urma c reia se formeaz  aceste 
substan e toxice (digestia).  

14% au r spuns B, confundând digestia cu absorb ia; la baza acestei erori a stat, probabil, 
faptul c  ambele procese sunt localizate la nivelul tubului digestiv i c  în ambele procese 
sunt implicate molecule mici i simple; elevii respectivi  nu disting între procesul care a 
dus la ob inerea acestor molecule simple (digestia) i procesul urm tor (absorb ia).  

16% au r spuns D (circula ia), eroarea acestor elevi, ca i în cazul celor care au r spuns 
B, este, probabil, generat  de incapacitatea lor de a face distinc ia între o serie de procese 
care se succed: descompunerea moleculelor complexe în molecule simple (digestia), 
traversarea peretelui intestinal de c tre moleculele simple (absorb ia), transportul 
moleculelor simple absorbite la celule (circula ia). 

Pentru elevii care au r spuns gre it, o surs  posibil  de eroare este faptul c  ei asociaz  procesul 
de digestie doar organismelor animale ( i omului). A a cum este formulat  întrebarea, cu referire 
la toate organismele vii, r spunsul devine accesibil mai mult prin eliminare decât prin asociere 
corect , restul regnurilor lumii vii neavând caracteristic procesul de digestie. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

digestie, absorb ie, circula ie, excre ie – semnifica ie; digestia – specificitate. 

Rutine didactice 

lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; itemii sunt citi i superficial, elevii 
oprindu-se la prima informa ie relevant ;  
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile;  
lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor. 
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Item 3 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 89% 

Singapore 85% 

... ... 

Cipru 53% 

Australia, România 52% 

Iran 50% 

... ... 

Palestina 36% 

Israel 34% 

Media interna ional  61% 
 

Tabelul 2.11. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_02. 
 

Cei 52% dintre elevi (cei mai mul i), care au identificat corect pe desen organul X ca fiind 
intestinul sub ire, au fost capabili: s  recunoasc  intestinul sub ire dintre organele reprezentate 
in imagine, dovedind astfel c  au cuno tin e despre morfologia i topografia acestui organ al 
tubului digestiv. 

Cei 1% dintre elevi care au ales în mod gre it ca r spuns distractorul ficatul, cel mai probabil  
nu cunosc nici cum arat  de fapt ficatul, nici localizarea acestuia.  

Celor 30% dintre elevi care au gre it r spunzând stomacul, no iunea de stomac le este, pro-
babil, mai cunoscut  decât cea de intestin. Este posibil ca din via a cotidian , ace tia s  fi pre-
luat în mod eronat informa ia potrivit c reia stomacul este pozi ionat în zona abdomenului 
inferior.  

Cei 17% dintre elevi care au r spuns eronat indicând intestinul gros, au optat pentru aceast  
variant  probabil pentru c  acesta are o denumire apropiat , chiar dac  are alt aspect. Ei au 
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cuno tin e despre locul unde se afl  i cum arat  intestinul, dar nu diferen iaz  intestinul 
sub ire de cel gros. 

Din analiza prezentat , rezult  faptul c  pu in peste jum tate din elevi au cuno tin e corecte 
despre sistemul digestiv, dar i c  un procent aproape la fel de mare  de elevi (restul de 48%) nu 
pot identifica în mod corect pe desen intestinul sub ire.  Este posibil, de asemenea, ca ace ti elevi 
s  fi privit superficial desenul, alegând ca r spuns primul organ identificat.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

intestinul gros vs. intestinul sub ire – topografie i morfologie; 
stomacul vs. intestinul sub ire – topografie i morfologie. 

Gre eli procedurale: 

utilizarea exclusiv  a informa iilor grafice în scopul rezolv rii.  

Rutine didactice 

nu sunt suficient folosite în predare / înv are plan ele, mulajele, desenele; 
insuficient  exersare în rezolvarea de sarcini care necesit  o coroborare între informa iile 
textuale i grafice. 

 

Item 4 

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Thailanda 88% 

Coreea 87% 

... ... 

Australia 69% 

România  65% 
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Malta 58% 

... ... 

Qatar 30% 

Botswana 25% 

Media interna ional  59% 
 

Tabelul 2.12. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_13. 

 

Cei mai mul i dintre elevi – 65% – care au ales r spunsul corect C. brânza, sunt capabili s  
recunoasc  alimentele care con in gr simi i în digestia c rora intervine fierea produs  de 
ficat; s  asocieze extirparea vezicii biliare cu dificult i in digestia produselor lactate grase, 
cum este brânza. 
12% dintre elevi au ales distractorul A (fructele), considerând, probabil, c  acestea nu pot fi 
digerate de c tre o persoan  care nu are vezic  biliar ; ace ti elevi nu cunosc faptul c  fructele 
nu con in gr simi i c  digestia lor nu depinde de fiere.  

Cei 15% dintre elevi care au ales s  r spund  cu B (cerealele) nu au cuno tin e despre 
con inutul în glucide i proteine al acestora i nici nu tiu c  digestia cerealelor nu este 
influen at  de prezen a fierii.  

Cei 5% dintre elevi care au selectat distractorul D (legumele) nu cunosc faptul c  legumele 
con in în principal ap , glucide, s ruri minerale, vitamine, nici c  apa, s rurile minerale i 
vitaminele nu sunt digerate; i/ sau c  glucidele nu necesit  fiere pentru a fi digerate, astfel c  
extirparea vezicii nu influen eaz   acest proces. 

Din analiza prezentat , rezult  c  mai mult de jum tate dintre elevii români au dat r spunsul 
corect, deoarece cunosc alimentele care con in gr simi i etapele digestiei acestor alimente, spre 
deosebire de cei 30% dintre elevi care nu tiu ce con in legumele, fructele i cerealele i nici nu 
au cuno tin e despre digestia acestora.  

De asemenea, este posibil ca elevii care au dat r spunsuri gre ite s  considere drept alimente care 
con in lipide doar uleiul, untul, margarina, adic  pe cele care con in exclusiv sau predominant 
lipide. De asemenea, este posibil ca ei s  nu fac  asocierea lipide – gr simi i /sau bil  – fiere. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

compozi ia chimic  a alimentelor;  

rolul bilei în digestia lipidelor.

Rutine didactice: 

- predarea/înv area/evaluarea biologiei în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 

- la discutarea rela iilor cauz -efect, fiecare cauz  este discutat  separat; nu se accentueaz  situa iile 
în care mai mul i factori ac ioneaz  concomitent i corelat asupra unui proces sau fenomen; 

- lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile.   
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Item 5

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 80 

Rusia 74 

... ... 

Iordania 43 

România  43 

Cehia 42 

... ... 

Algeria  24 

El Salvador 15 

Media interna ional  43 

 

Tabelul 2.13. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_03. 

 

43% dintre elevi (cei mai mul i) au ales r spunsul corect (carnea de pas re), demonstrând 
însu irea no iunilor despre compozi ia chimic  a alimentelor. Ace ti elevi opereaz  cu 
no iuni specifice, cum sunt proteinele, le utilizeaz  i le recunosc în contexte noi. 

11% dintre elevi au ales varianta orezul (r spuns incorect), deoarece nu au dobândit cuno -
tin e legate de compozi ia chimic  a alimentelor sau nu au citit cu aten ie cerin a conform 
c reia trebuia aleas  varianta care con ine cantitatea cea mai mare de proteine.  

5% dintre elevi (cei mai pu ini) au ales varianta curmalele (r spuns incorect), demonstrând 
faptul c  nu opereaz  cu no iuni legate de compozi ia chimic  a alimentelor, nu diferen iaz  
substan ele organice între ele i nu cunosc nici principalele grupe de alimente. De asemenea, 
e posibil ca ei s  fi ales aceast  variant , deoarece curmalele nu sunt, în general, men ionate 
în listele cu compozi ia alimentelor, nefiind fructe autohtone. 
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40% dintre elevi au ales ca variant  de r spuns morcovii, probabil pentru c  au f cut confuzie 
între substan ele organice con inute de alimente, sau pentru c  nu de in cuno tin e privind 
compozi ia chimic  a alimentelor; astfel încât s  le poat  aplica în cotidian.  
 

Concluzie: Din analiza acestui item rezult  faptul c  elevii care au r spuns incorect nu de in 
informa ii privind compozi ia chimic  a unor alimente, ceea ce-i împiedic  s  rezolve probleme 
ce in de via a de zi cu zi. 

 
Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale:  

compozi ia chimic  a principalelor grupe de alimente; 
Gre eli procedurale: 

clasificarea alimentelor în func ie de concentra ia substanelor organice pe care le con in. 

Rutine didactice: 

predarea/înv area/evaluarea biologiei  în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile; 

lipsa antrenamentelor centrate pe compozi ia alimentelor conduce la o supraevaluare a 
aportului de proteine al legumelor/fructelor, bazat  pe informa ia culeas  din mediul informal. 

 

 
Item 6 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Cehia 98% 

Coreea 96% 

... ... 

Bulgaria 89% 

România, Iran 88% 
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Japonia 88% 

... ... 

Ghana 40% 

Palestina 36% 

Media interna ional  77% 
 

Tabelul 2.14. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_01. 

 

88% dintre elevi r spund corect (într-un procent superior mediei interna ionale), fiind capabili 
s  recunoasc  inima i vasele de sânge (artere, vene, capilare) ca f când parte din sistemul 
circulator. 

6% dintre elevi aleg prima op iune de r spuns, sistemul reproduc tor, dovedind c  nu cunosc 
p r ile componente ale acestuia, gonadele i celelale organe. 

4% aleg distractorul sistemul muscular, demonstrând c  nu i-au însu it no iunile de mu chi 
sau sistem muscular, iar al i 1%, care aleg ca variant  de r spuns sistemul excretor, gre esc 
pentru c  nu cunosc alc tuirea acestuia  (rinichi i c i urinare). 

În concluzie, cei mai mul i dintre elevii români cunosc alc tuirea sistemului circulator, dar exist  
i procentul de aproape 12% al celor care, optând pentru distractorii reproduc tor, muscular i 

excretor, au demonstrat necunoa terea organelor care compun aceste sisteme, chiar dac  este 
vorba de no iuni frecvent utilizate i aplicate atât în predarea/inv area/evaluarea colar , cât i 
în via a de zi cu zi. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

sisteme: circulator, muscular, reproduc tor i excretor. 

Rutine didactice: 

nu sunt suficient folosite în predare / înv are plan ele, mulajele, desenele; 
lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile.  
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Item 7 

 

Tabelul 2.15. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S03_12. 

Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S022289  S03_12 

 R spuns corect 

20 R spunsul include AMBELE elemente (i) i (ii) de mai sus. 
Exemple: 
Inima ta trebuie s  pompeze mai mult sânge din cauza nevoii celulelor de mai mult oxigen, în 
timpul exerci iilor. 
Sângele circul  mai rapid pentru a transporta oxigen la celule i pentru a elimina reziduurile. 

29 Alte r spunsuri corecte 

 R spunsuri par ial corecte 

10 R spunsul include numai elemente (i) (nevoia de oxigen, energie, etc., f r  a men iona 
circula ia sângelui). 
Exemple:  
Corpul are nevoie de mai mult oxigen i mai mult  energie. 
Inima pompeaz  mai repede pentru a furniza mai mult oxigen. 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Suedia 30% 

Singapore 28% 

... ... 

Malaysia 5% 

România 4% 

Indonezia/Liban 4% 

... ... 

Ghana Sub 1% 

Qatar Sub 1% 

Media interna ional  8% 
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11 R spunsul include numai elemente (ii) (cre terea circula iei sanguine f r  a men iona nevoia de 
mai mult oxigen, mai mult  energie etc.) 
Exemple:  
Inima pompeaz  sângele mai repede. 
Sângele curge mai repede. 

12 Referire la nevoia de aer în loc de nevoia de oxigen (cu sau f r  men ionarea sângelui). 
Exemple: 
Când fac exerci ii, inima mea trebuie s  pompeze mai mult aer c tre mu chi. 

19 R spunsuri par ial corecte 

 R spuns incorect 

70 Men ioneaz  doar un efect datorat exerci iului (efort puternic, încordarea corpului, cre terea 
vitezei proceselor din corp, respira ie grea etc.) f r  men ionarea nevoilor fiziologice sau a 
circula iei sanguine. 
Exemple: 
Din cauza exerci iilor, î i for ezi corpul. 
Când faci exerci ii pulsul î i cre te întotdeauna. 
Totul se desf oar  mai rapid când faci exerci ii. 
Începi s  respiri din ce în ce mai rapid. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

Observa ie: Pentru a primi credit total trebuie men ionat „sângele”: Inima pompeaz  mai repede 
pentru a furniza oxigen (cod 10) Inima pompeaz  mai repede sângele ptr. a furniza oxigen (cod 
20); „mai mult sânge” într-un context = volum mai mare de sânge pentru care prime te cod 70. 

 

Cei 4% dintre elevii români care au r spuns corect i complet la acest item: cunosc rolul 
inimii – de pompare i de transport al sângelui; au capacitatea de a analiza necesit ile 
celulelor în timpul efortului (oxigen, hran , energie, eliminarea reziduurilor) i coreleaz  
aceste necesit i cu rolurile sistemului circulator. 

33% dintre elevi apreciaz  corect nevoile fiziologice ale celulelor suprasolicitate (oxigen, 
hran , energie), dar nu coreleaz  aceste nevoi cu rolul de transport al sângelui. Ei fie nu 
cunosc acest rol, fie nu pot integra circula ia în ansamblul func iilor de nutri ie. 

2% dintre elevi au f cut referire în r spunsurile lor la nevoia de aer, în loc de nevoia de 
oxigen a celulelor, organelor etc., r spunsul bazând-se probabil pe faptul c  atunci când 
realizezi efort fizic, cre te ventila ia pulmonar , de aici ap rând no iunea de „aer” i nu cea 
corect  – de oxigen. 

15% dau alte r spunsuri par ial corecte, dovedind fie cunoa terea rolului sângelui, fie 
aprecierea nevoilor celulare în timpul efortului, f r  s  realizeze îns  leg tura dintre acestea. 

27% dintre elevi au r spuns incorect, deoarece au men ionat un efect datorat exerci iului 
(efort puternic, încordarea corpului, cre terea vitezei proceselor din corp, respira ie grea, 
etc.) f r  a explica motivul pentru care inima bate mai repede în timpul exerci iilor fizice; 
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ace ti elevi au dovedit c  au cuno tin e generale despre func iile de nutri ie, r spunsurile lor 
bazându-se doar pe observa ii din via a cotidian  (pulsul cre te, respiri mai rapid etc.); 

11% dintre elevi nu au fost capabili s  explice de ce inima bate mai repede in timpul 
exerci iilor fizice. 

Analiza prezentat  relev  faptul c  o parte dintre elevi au dificult i în în elegerea corela iei între 
elementele de anatomie si fiziologie uman , în vederea asigur rii necesit ilor organismului în 
diferite situa ii (repaus, activitate, efort fizic etc.) 
 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

procesele fiziologice la nivel de celul  vs procese fiziologice la nivel de organ; 
nevoile organismului supus la efort i func iile fiziologice implicate (de exemplu, respira ia i 
circula ia). 

Rutine didactice: 

- predarea/înv area/evaluarea biologiei în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 

- centrarea pe înv area formal , abstract  – care nu este util  pentru elevi în acest stadiu al 
dezvolt rii cognitive; 

- focalizarea insuficient  în cadrul sarcinilor de înv are sau evaluare pe descrierea unei 
activit i experimentale i predic ia unor rezultate; 

- lipsa unor sarcini de lucru care vizeaz  comunicarea în scris a c ii de rezolvare sau a 
rezultatului; 

- accent sc zut pe discutarea rela iilor cauzale; nu se prezint , în studiul unui proces fiziologic 
variabilele independente / dependente, ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între 
acestea, între cauz  i efect. 

 

 

Item 8 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 82% 

Japonia 82% 

... ... 

Australia 15% 

România 14% 

Suedia 12% 

... ... 

Slovenia 8% 

Maroc 7% 

Media interna ional  34% 
 

Tabelul 2.16. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_05. 

 

14% dintre elevii români (cei mai pu ini) au ales varianta corect , zigotul, dovedind c  au 
cuno tin e legate de no iunea de zigot ca rezultat imediat al procesului de fecunda ie, realizat 
între gametul b rb tesc i cel femeiesc; ei opereaz  cu stadiile dezvolt rii celulei-ou/zigot i 
diferen iaz  procesul de fecunda ie, de momentul apari iei celulei-ou/zigot.  

Prezent m în cele ce urmeaz  distribu ia r spunsurillor gre ite. 

26% dintre elevi au indicat varianta oul, cel mai probabil f când confuzie între conceptele 
biologice ou i celula-ou sau zigot, ceea ce i-a influen at, probabil, în alegerea acestui 
distractor. Este de men ionat c  în manualele în uz se folosesc termenii sinonimi de ,,celul -
ou” i ,,zigot”, ceea ce poate genera confuzia cu oul. 15% dintre elevi au ales varianta sperma, 
gândindu-se, probabil, c  aceasta este implicat  în procesul de fecunda ie. Ei nu pot distinge 

între procesul biologic (fecunda ie – care duce la apari ia zigotului ca prim  etap  în 
dezvotarea organismului) i elementele care particip  la acest proces (sperma).  

43% dintre elevi (cei mai mul i), au optat pentru distractorul ,,embrionul”. Este posibil ca 
ace ti elevi, omi ând cuvântul ,,imediat”, s  fi întâmpinat dificult i în în elegerea cerin ei; 
este posibil, de asemenea, ca ei s  nu diferen ieze procesul de fecunda ie de momentul 
apari iei celulei-ou/zigot (au suprapus procesul de fecunda ie cu momentul apari iei zigotului) 
sau s  nu aplice cuno tin ele privind stadiile dezvolt rii celulei-ou; nu este exclus nici ca 
ace ti elevi s  fi legat no iunea de fecunda ie de cea de embrion (un alt stadiu al dezvolt rii 
ontogenetice, dar nu cel imediat), ca urmare a prezen ei ambilor termeni în acela i context – 
„fertilizare in vitro cu formare de embrioni”, care are o utilizare destul de r spândit .  

Din analiza prezentat , reiese faptul c  o parte dintre elevii din România nu au structurate i 
sistematizate con inuturile legate de elementele implicate în reproducere: game i, fecunda ie, 
zigot i celelalte stadii ale dezvolt rii ontogenetice. Rezultatul slab al acestui item ar putea fi pus 
i pe seama întâlnirii frecvente a termenului de celula-ou, i nu a celui de zigot, în manualele 

valabile, precum i a defini iei frecvent utilizate în manuale: ,,în urma contopirii celor dou  
celule sexuale se formeaz /rezult  celula-ou care începe s  se divid  formând embrionul’’ (în 
defini ie nefiind amintit termenul de zigot).  
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- ou vs. celula-ou; zigot vs. embrion. 

Rutine didactice: 

- centrarea pe înv area formal , abstract  – care nu este util  pentru elevi în acest stadiu al 
dezvolt rii cognitive; 

nu sunt suficient folosite în predare / înv are plan ele, mulajele, desenele; 
lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; itemii sunt citi i superficial, elevii 
oprindu-se la prima informa ie relevant ;  
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a  r spunsurilor posibile. 
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Item 9 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 95% 

Georgia 88% 

… ... 

Norvegia 74% 

România 74% 

Indonezia 73% 

… ... 

Botswana 15% 

Columbia 14% 

Media interna ional  64% 
 

Tabelul 2.17. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_05. 

 

74% dintre elevii români, care au r spuns corect, alegând varianta D gripa, cunosc cauzele 
diferitelor boli, dovedind, astfel, c  pot face deosebirea între bolile produse de virusuri, 
bacterii, protozoare sau de al i factori. 

2% dintre elevi, care au ales r spunsul A ulcerul, nu cunosc c  aceast  boal  poate fi cauzat  
fie de o bacterie fie de al i factori: stres, medicamente antiinflamatoare (aspirina), consumul 
de alcool. 

9% dintre elevi, care au ales distractorul B malaria, nu cunosc c  aceast  boal  este provocat  
de un protozoar (plasmodiul malariei) i nu este de natur  viral . 

13% dintre elevi, care au ales varianta C tuberculoza, fac confuzie între bolile produse de 
virusuri i cele produse de bacterii. Ace tia nu cunosc faptul c  tuberculoza este o boal  a 
c rei cauz  este de natur  bacterian . 

 

Din aceast  analiz  rezult  c  elevii care au ales variantele A, B sau C nu fac diferen  între 
categoriile de agen i patogeni (mai ales virusuri i bacterii) i efectele acestora.  
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Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale:  

cauzele/ agen ii patogeni pentru unele boli ce pot afecta organismul uman. 
Rutine didactice: 

predarea/înv area/evaluarea biologiei  în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 
utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 
cotidian; 
lipsa antrenamentului pentru citirea activ  a con inutului; itemii sunt citi i superficial 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a  r spunsurilor posibile.  

 
Item 10 

 

ara 

 

Procent 
r spunsuri 

corecte cod 10 

Procent 
r spunsuri 

corecte cod 11 

Procent 
r spunsuri 

corecte cod 19 

Total procent 
r spunsuri 
corecte 

Federatia Rus  77% 8% 1% 86% 

China Taipei 63% 18% 4% 85% 

…… …… …… …… …… 

Bahrein 53% 16% 3% 72% 

România 47% 22% 2% 71% 

Armenia 55% 10% 5% 70% 

…… …… …… …… …… 

Botswana 2% 13% Sub 1% 16% 

Ghana 3% 8% Sub 1% 11% 

Media 
interna ional  

39% 23% 1% 63% 

Tabelul 2.18. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_02. 
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Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042313  S02_02 

 R spuns corect 

10 Se refer  fie direct, fie indirect la sistemul imunitar. 

Exemple: 
S-ar putea s -o fi avut deja. 
A fost vaccinat. 

Are un sistem imunitar bun. 

11 Se refer  la lipsa contactului direct sau la luarea de m suri preventive. 
Exemple: 
Nu l-a l sat pe Alexandru s  str nute în direc ia sa. 
S-a sp lat pe mâini dup  ce s-a jucat. 
Nu a fost în contact cu saliva sa. 
S-ar putea s  nu fi avut contact corporal cu Alexandru  

S-ar putea s  fi stat mai departe decât cel lalt prieten. 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spunsuri incorecte 

70 Se refer  la faptul c  este mai s n tos sau c  nu se îmboln ve te u or. 
Exemple: 
S n tatea sa poate fi mai puternic . 
Probabil pentru c  el nu se îmboln ve te a a u or. 

71 Se refer  la o diet  bun . 
Exemple: 
Probabil c  el are o diet  echilibrat . 
Probabil c  el consum  multe fructe cu vitamine. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 

 

71% dintre elevii chestiona i r spund corect ( conform procentului cod: 10, 11, 19), din care: 

47% (cei mai mul i) au r spuns corect, f când referiri directe sau indirecte la sistemul 
imunitar. Ei au dobândit informa ii despre importan a sistemului imunitar pentru organism i 
despre modul prin care acesta poate fi stimulat s  produc  anticorpi. Unii dintre elevi au 
asociat apari ia/instalarea gripei cu stimularea imunit ii care are ca efect cre terea rezisten ei 
organismului fa  de boli (S-ar putea s  o fi avut deja). Al i elevi opereaz  cu conceptul de 
vaccinare ca alternativ  pentru prevenirea eventualelor boli (A fost vaccinat). Unii elevi 
apreciaz  rezisten a sistemului imunitar ca fiind responsabil  de ap rarea organismului (Are 
un sistem imunitar bun). 

22% dintre elevi r spund corect f când referiri la lipsa contactului direct al agentului 
patogen cu organismul sau la luarea de m suri preventive, dovedind în elegerea procesului 
de prevenire a eventualelor boli, i a no iunilor elementare de igien  i patologie pe care le 
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aplic  în cotidian (S-a sp lat pe mâini dup  ce s-a jucat. Nu l-a l sat pe Alexandru s  
str nute în direc ia sa). 

2% dintre elevi dau alte r spunsuri corecte, referindu-se la alte metode de p strare a s n t ii. 
În ceea ce prive te r spunsurile incorecte: 

9% dintre elevi formuleaz  r spunsuri gre ite f când referiri la faptul c  este mai s n tos sau 
c  nu se îmboln ve te u or. Ace ti respoden i au dificult i în a argumenta tiin ific 
explica iile propuse, probabil nu au în eles i nu au dobândit/ nu i-au însu it informa iile 
privind reac ia sistemului imunitar la contactul cu diferi i agen i patogeni (de exemplu, un 
r spuns al elevilor, lipsit de argumentare tiin ific : S n tatea sa poate fi mai puternic ). 

1% dintre elevi r spund incorect, dar se refer  la o diet  bun . Ace ti elevi dovedesc faptul 
c  de in informa ii despre rolul unei alimenta ii corecte, bogat  în fructe i vitamine, dar nu 
fac referiri la conceptul de imunitate.  

6% r spund incorect, nu î i pot argumenta propunerile, oferind explica ii vagi. Nu de in 
informa ii elementare despre ap rarea organismului împotriva bolilor.  

 
14% dintre elevi nu au dat niciun r spuns.  

Concluzie: Din analiza acestui item rezult  faptul c  elevii care au r spuns incorect au dificult i 
în în elegerea conceptului de imunitate i nu recunosc mecanismul prin care organismul se ap r  
la contactul cu un agent patogen.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

sistemul imunitar; m surile de prevenire împotriva bolilor transmisibile. 
Rutine didactice 

- predarea/înv area/evaluarea biologiei în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 

- centrarea pe înv area formal , abstract  – care nu este util  pentru elevi în acest stadiu al 
dezvolt rii cognitive; 

- lipsa unor sarcini de lucru care vizeaz  comunicarea în scris a c ii de rezolvare sau a 
rezultatului; 

- dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 
cotidian; 

- folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc.;  

- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 
strategii de rezolvare. 
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Item 11 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Armenia 40% 

Suedia 38% 

... ... 

Iordania 18% 

România 16% 

Turcia 16% 

... ... 

Ghana 3% 

El Salvador 3% 

Media interna ional  18% 
 

Tabelul 2.19. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_04. 

Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042011  S02_04 

 R spuns corect 

10 La fel în ambele climate, cu o explica ie specific , dup  cum este indicat în nota de mai sus.  
Exemple: 
Oamenii au sânge cald, deci ei nu depind de climat pentru a- i schimba temperatura corpului. 
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Temperatura corpului este aceea i la to i oamenii. 
Este 98,6. 
La fel în ambele climate deoarece temperatura corpurilor este în jurul aceleia i valori. 
Oamenii din climate calde transpir  pentru a- i men ine temperatura corpului. 
Oamenii din climate calde transpir  pentru a- i men ine temperatura corpului constant , iar 
oamenii din climate reci trebuie s  poarte haine mai groase. 

 R spunsuri incorecte 

70 La fel în ambele climate, cu explica ii vagi, incorecte sau f r  explica ii. 
Exemple: 
Cred c  va fi aceea i, deoarece corpul nu se modific  doar din cauza temperaturii. 
Temperatura corpului nu este afectat  de mediul înconjur tor. 
Transpira ia. 
Oamenii din climate calde vor încerca s  se r coreasc , în timp ce oamenii din climate reci 
vor încerca s  se înc lzeasc . 

71 Mai mare în climate calde cu sau f r  explica ii. 
Exemple: 
Sângele i corpul sunt înc lzite de climatul cald. 
Deoarece într-o atmosfer  cu temperaturi mai mari, temperatura corpului cre te i ea. 
Vremea este mai cald , deci media temperaturii corpului va fi un pic mai mare i viceversa în 
climate reci. 

72 Mai mic  în climate calde cu sau f r  explica ii. 
Exemple: 
În climate calde, corpurile noastre încearc  s  se adapteze prin eliminarea de c ldur  prin 
nervi. În climate reci, corpurile noastre vor încerca, de asemenea, s  se adapteze prevenind 
pierderea de c ldur . 

Oamenii care tr iesc în climate calde au nevoie de o temperatur  a corpului mai sc zut  
pentru a nu sim i c ldura. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 

 

16% dintre elevi au dat r spunsuri corecte. Ei cunosc faptul c  temperatura corpului este 
constant , oferind i o explica ie  pentru acest lucru (ex: Sângele este cald). Procesele de 
pierdere i generare de c ldur  determinate de modific ri ale temperaturii externe sunt corect 
interpretate ca modific ri fiziologice determinate de mediu, circumscrise homeotermiei. 
Acestea nu sunt confundate cu procese care modific  temperatura constant  a sângelui, ci sunt 
considerate procese care ajut  la p strarea constant  a temperaturii sângelui.  

22% dintre elevi au furnizat r spunsuri din care rezult  c  temperatura corpului se men ine la 
fel în ambele climate, dar cu explica ii vagi, incorecte sau f r  explica ii. Unii dintre ei cunosc 
faptul c  temperatura corpului este constant , dar nu cunosc mecanismele fiziologice care 
între in aceast  fapt. (ex: Temperatura corpului nu este afectat  de mediul înconjur tor). Al ii 
cunosc din experien  modific rile fiziologice determinate de modific rile temperaturii, dar 
nu le pot integra în contextul mai larg al homeotermiei (ex. Transpira ia).  
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41% dintre elevi au dat r spunsuri incorecte din care rezult  c  temperatura corpului este mai 
mare în climate calde, furnizând sau nu explica ii suplimentare. Ace tia nu cunosc faptul c  
temperatura corpului uman este constant  (ex. Sângele i corpul sunt înc lzite de climatul 
cald). Ei asociaz  gre it senza ia de cald perceput  la temperaturi externe mai mari decât ale 
corpului cu procesul de cre tere real  a temperaturii corpului. De asemenea, alte modific ri 
fiziologice determinate de temperaturi mari, ori nu sunt cunoscute, ori nu li se cunoa te rolul 
în p strarea constant  a temperaturii corporale.  

16% au dat r spunsuri din care rezult  c  temperatura corpului este mai mic  în climate calde. 
Ei le atribuie, în mod gre it, mecanismelor tegumentare de pierdere a c ldurii (vasodilata ie, 
transpira ie) pentru diminuarea disconfortului termic rolul de sc dere a temperaturii sângelui 
sub valoarea normal  (ex: În climate calde corpurile noastre încearc  s  se adapteze prin 
eliminarea de c ldur  prin nervi).  

Aceste rezultate dovedesc c  elevii care au dat r spunsuri gre ite se afl  într-una din urm toarele 
situa ii: 

nu cunosc anumite fapte tiin ifice (homeotermia) sau 

au dificult i în a stabili rela ia corect  între procese cunoscute din experien  (transpira ia, 
frisonul, senza ia de frig, senza ia de cald) i mecanismele integratoare ale homeotermiei 
sau confund  temperatura corporal  intern , constant , cu temperatura de la suprafa a 
corpului, care, conform experien ei lor directe, sufer  u oare varia ii în func ie de 
temperatura mediului. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

homeotermia i mecanismele sale; 

temperatura medie. 

Gre eli procedurale: 

- extrapolarea propriet ilor i fenomenelor studiate la fizic  la corpul uman. 

Rutine didactice: 

- utilizarea exclusiv  a unor probleme exprimate în limbaj formalizat;  
- centrarea pe înv area formal , abstract  – care nu este util  pentru elevi în acest stadiu al 

dezvolt rii cognitive; 
- folosirea repetitiv  a unor situa ii de înv are monodisciplinar  specifice, ceea ce conduce la 

incapacitatea de a realiza transferuri între discipline; 
- lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile.  
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Item 12 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 91% 

China – Taipei 86% 

… ... 

Malta  32% 

România 30% 

Serbia  30% 

… ... 

Botswana 11% 

Indonezia  11% 

Media interna ional  47% 
 

Tabelul 2.20. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_10. 

 

Cei 30% dintre elevi care au r spuns corect Compararea genelor lor:  

cunosc faptul c  genele sunt segmente de ADN care determin  apari ia unui caracter fizic 

specific, caracter care poate indica gradul de rudenie al unui individ cu altul.   

59% dintre elevi au r spuns Compararea grupelor de sânge, ceea ce denot  c  ei: 

nu cunosc faptul c  prin compararea celor patru grupe sangvine nu se pot ob ine informa ii 

complete privind înrudirea indivizilor; 

probabil, au r spuns influen a i de mass-media, unde identificarea unei grupe de sânge de la 

locul s vâr irii unui act de violen  contribuie prin combinarea i cu alte cercet ri la 

identificarea acelei persoane care a s vâr it actul violent. 

Cei 1% dintre elevi care au ales r spunsul Compararea scrisului lor de mân :  

nu cunosc faptul c  scrisul de mân  nu reprezint  un caracter care s  se mo teneasc  de la 

p rin i la copii, ci este o activitate care se înva , fiecare individ având particularit i unice în 

ceea ce prive te scrisul de mân . 
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7% dintre elevi au ales s  r spund  Compararea amprentelor lor; ace tia: 

nu cunosc faptul c  amprentele digitale sunt unice pentru fiecare individ, ceea ce nu permite 
determinarea gradului de rudenie, ci doar identificarea unui anumit individ. 

 

Analiza de mai sus relev  c  elevii nu i-au însu it concepte de baz  din genetic ; acest lucru ar 
putea fi cauzat de  faptul c  programele colare de gimnaziu nu includ un capitol de genetic , 
care s  con in  no iunile de baz  (este amintit  doar prezen a ADN i ARN în nucleul celulelor). 
Elevii care au r spuns corect, probabil, au cuno tin e dobândite informal, din diverse surse (de 
exemplu: Internet, filme documentare sau chiar artistice etc.). 

Majoritatea elevilor consider  compararea grupelor de sânge ca fiind un test de determinare a 
gradului de înrudire; ei au aflat  în mod empiric c  acest test este folosit în stabilirea paternit ii, 
f r  s  cunoasc  i modul de transmitere ereditar  a grupelor sanguine. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

transmiterea informa iei genetice codificate vs. caractere ereditare.  

Rutine didactice: 

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile;  
lipsa aproape general  a invoc rii aspectelor de cercetare propriu-zis , a contextului în care  
s-a dezvoltat sau a ap rut un concept; acesta ajunge s  apar  ca fiind revelat i nu ob inut pe 
calea specific  tiin ei;un accent sc zut pe formularea de predic ii în scopul valid rii teoriilor; 
teoriile sunt luate ca atare. 
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2.4. ECOLOGIE GENERAL  

Item 1 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia  84% 

Coreea 81% 

……. …….. 

Cipru 55% 

România 55% 
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Oman 53% 

……. …….. 

Qatar  36% 

Ghana 35% 

Media Interna ional  58% 
 

Tabelul 2.21. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S03_03. 

 
4% dintre elevi (cei mai pu ini) au ales r spunsul  A (a. este dioxidul de carbon i b. este 
azotul), dovedind c  nu conceptualizeaz  procesul de fotosintez  ca proces de nutri ie pentru 
plante, care se realizeaz  cu eliminarea de c tre acestea, de oxigen, i nu de azot. Ei au 
în eles îns  procesul de expira ie la animale, prin care se elimin  dioxid de carbon. Ace ti 
elevi nu realizeaz /nu stabilesc conexiuni/leg turi între cele dou  procese fiziologice i/sau 
nu au în eles c  produsul ob inut prin fotosintez  (oxigenul) se consum  în respira ie.  

Varianta B de r spuns (a. este oxigenul i b. este dioxidul de carbon) a fost indicat  de 32% 
dintre elevi. Cei care au ales acest distractor nu recunosc diferen ele dintre procesele de 
fotosintez  i de respira ie. Ace ti elevi nu au recunoscut c  cerbul respir  i utilizeaz  
oxigenul, pe când planta realizeaz  fotosintez  i utilizeaz  dioxidul de carbon. Este posibil 
i ca ei s  cunoasc  aceste aspecte, dar s  nu fi fost aten i la sensul s ge ilor. 

6% dintre elevi au ales varianta C de r spuns (a. este dioxidul de carbon i b. sunt vaporii de 
ap ), dovedind c  nu opereaz  cu no iuni/concepte ce apar in fotosintezei sau asociaz  acest 
proces cu transpira ia.  

55% dintre elevi au r spuns corect, optând pentru varianta D (a. este dioxidul de carbon, iar 
b. este oxigenul). Cel mai probabil, ace tia fac distinc ia între cele dou  procese fiziologice. 
Ei au în eles c  produsul ob inut în urma procesului de fotosintez  (oxigenul) se consum  în 
procesul de respira ie. 

Concluzie: Din aceast  analiz  rezult  faptul c  elevii care au r spuns incorect au dificut i în 
în elegerea proceselor de fotosintez , respira ie i transpira ie. Ei nu realizeaz  interdependen a 
dintre categoriile trofice dintr-un ecosistem. 
 
Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale:  

fotosintez  vs. respira ie; gazele implicate în fotosintez  i în respira ie;  
respira ia plantelor vs. fotosintez ; respira ia plantelor vs. respira ia animalelor. 

Gre eli procedurale:  
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia.  
Rutine didactice: 

folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc.;  
exersarea insuficient  a rezolv rii de sarcini care necesit  o coroborare între informa iile tex-
tuale i grafice; utilizarea în mic  m sur  atât a graficelor, cât i a schematiz rii con inutului 
într-o form  care s  antreneze capacitatea de sintez ; 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile;  
lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor. 
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Item 2 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Armenia  21% 

Indonezia 21% 

… ... 

Malaysia 3% 

România 3% 

Bulgaria 3% 

… ... 

Qatar  Sub 1% 

Cipru  0% 

Media interna ional  3% 
 

Tabelul 2.22. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_06. 
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Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042043  S04_06 

 R spuns corect 

10 Pe desen sunt desenate TREI s ge i corecte. Nu sunt desenate s ge i incorecte. 
 

11 Deseneaz  dou  s ge i corecte. Nu exist  s ge i incorecte. 

12 Deseneaz  o s geat  corect . Nu exist  s ge i incorecte. 

 R spuns incorect. 

70 S ge ile sunt îndreptate c tre direc ii gre ite: 
De la consumator la produc tor 
De la descompun tor la produc tor 
De la descompun tor la consumator 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

3% dintre elevi au indicat corect prin s ge i direc ia fluxului de energie. Ace tia:  

cunosc care sunt categoriile trofice într-un ecosistem, pozi ia fiec rei categorii trofice în 
cadrul lan urilor trofice; 

dovedesc c  au în eles faptul c  lan urile i re elele trofice constituie c ile de circula ie a 
materiei i energiei în cadrul unui ecosistem. 

43% dintre elevi au desenat dou  s ge i corecte sau o s geat  corect . Elevii care au indicat 
par ial corect direc ia fluxului de energie:  

cunosc care sunt categoriile trofice într-un ecosistem, dar 

nu pot stabili pozi ia corect  a fiec rei categorii trofice în cadrul lan urilor trofice i, astfel, 
nu pot indica decât par ial direc ia corect  a fluxului de energie într-un ecosistem. 

16% dintre elevi au r spuns incorect, s ge ile lor fiind îndreptate c tre direc ii gre ite: de la 
consumator la produc tor, de la descompun tor la produc tor, de la descompun tor la 
consumator. Ace tia, probabil:  

cunosc care sunt categoriile trofice într-un ecosistem, dar 

nu au în eles succesiunea logic  a fiec rei categorii trofice în cadrul lan urilor trofice i 
nici faptul c  acestea reprezint  c ile de circula ie a energiei în ecosistem. 

Soare 

Producător 
Descompunător 

Consumator 
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Din analiza itemului rezult  c  unii elevi au dificult i în conceptualizarea categoriilor trofice 
dintr-un ecosistem i a rela iilor dintre acesta; ei nu cunosc faptul c  lan urile trofice constituie 
c ile de circula ie a energiei în ecosistem. Aceast  analiz  permite ameliorarea înv rii unor 
concepte ecologice care vor permite în elegerea ulterioar  a efectelor unor fenomene ecologice. 

Ar fi util de cunoscut, în cazul celor care au desenat una sau dou  s ge i corecte,  ce s ge i au 
desenat i care dintre ele au lipsit.  

F r  date statistice în acest sens, se poate emite presupunerea c  o mare parte dintre elevi au 
optat pentru varianta Soare  Produc tor  Consumator  Descompun tor, pentru c  aceasta 
este schema care s-ar suprapune cel mai bine peste schema unui lan  trofic, a a cum este el 
predat i înv at în coal . Este posibil ca, în exerci iile de construire de lan uri trofice, categoria 
,,descompun tori” s  fie de multe ori neglijat , la fel ca i faptul c  descompun torii ac ioneaz  

i asupra produc torilor. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

pozi ia descompun torilor în lan ul trofic; ordonarea categoriilor trofice în ecosisteme. 

Gre eli procedurale:  

ignorarea conexiunilor dintre verigile lan ului trofic; 

reducerea re elelor la lan uri trofice prin luarea în considerare a rela iilor liniare; 

lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia.  

Rutine didactice: 

exersarea insuficient  a rezolv rii de sarcini care necesit  o coroborare între informa iile 

textuale i grafice; utilizarea în mic  m sur  atât a graficelor, cât i a schematiz rii 

con inutului într-o form  care s  antreneze capacitatea de sintez ; 

aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 

strategii de rezolvare; 
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Item 3_A 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 84% 

Coreea 76% 

... ... 

Bosnia-Her egovina 39% 

România 38% 

Indonezia 33% 

... ... 

Ghana 12% 

Qatar 12% 

Media interna ional  42% 
 

Tabelul 2.23. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_08_A. 
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Grila de atribuire a scorurilor 

 

 

Cod R spuns Item: S032693A  S01_08 

 R spuns corect 

10 Completeaz  lan ul trofic cu toate organismele în pozi ia corect  (dup  cum este ar tat în 
diagrama de mai jos). 

 R spuns incorect 

70 La fel ca la Cod 10, dar inverseaz  rechinul i heringul. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

38% dintre elevi au completat corect categoriile care lipsesc, demonstrând c  au capacitatea de a 
analiza indica iile din tabel. Pe baza acestora, ei au asociat corect caracteristicile fiec reia dintre 
cele trei verigi absente, cu pozi ia sa în diagram .  

5% dintre elevi au inversat pozi iile a dou  verigi trofice (rechinul i heringul). Probabil, ace tia:  

nu au analizat cu aten ie indica iile din tabel, ignorând indica ia Heringul – pe te mic – se 
hr ne te cu zooplancton,  
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au interpretat gre it sensul s ge ilor, de i erau i acestea înso ite de o indica ie ajut toare 
(mâncat de).  

Plasarea rechinului în locul heringului demonstreaz , în plus, i erori în însu irea cuno tin elor 
legate de sensul circula iei materiei i energiei într-un ecosistem. Rechinul, pr d tor mare nu 
poate fi plasat ca verig  intermediar  într-un lan  trofic natural.  

48% dintre elevi dau alte r spunsuri incorecte; plasând gre it toate cele trei animale; probabil 
ace ti elevi:  

ignor  complet informa iile din tabel, care indic  exact locul fiec rui animal în lan ul 
trofic sau  

ignor  par ial informa iile din tabel, completând o anumit  categorie, f r  a parcurge 
toate datele din tabel (ex. inversarea balenei cu heringul corespunde cerin elor lor trofice, 
dar nu corespunde i cerin elor trofice ale tonului) sau 

nu fac diferen ierea între anumite categorii (pe te mare – pe te mic, pe te – balen ) sau  

interpreteaz  gre it sensul s ge ilor, înlocuind speciile care m nânc  cu speciile mâncate. 

Acest lucru demonstreaz  nesiguran a elevilor în fa a unui astfel de item, care nu solicit  redarea 
unor informa ii memorate anterior, ci opera ii de gândire de nivel superior.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

pozi ia i rolul organismelor din lan urile i re elele trofice;  
lan  trofic vs. re ea trofic  (în mediul marin). 

Gre eli procedurale:  

ignorarea conexiunilor dintre verigile lan ului trofic; 
reducerea re elelor la lan uri trofice prin luarea în considerare doar a rela iilor liniare; 
lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia. 

Rutine didactice: 

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc.;  
exersarea insuficient  a rezolv rii de sarcini care necesit  o coroborare între informa iile 
textuale i grafice; utilizarea în mic  m sur  atât a graficelor, cât i a schematiz rii 
con inutului într-o form  care s  antreneze capacitatea de sintez ; 
aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 
strategii de rezolvare. 
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Item 3_B 

ara Procentul de 
r spunsuri 
par ial corecte 

Cod 10 

Procentul de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 11 

Procentul de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 19 

Total r spunsuri 
corecte 

Japonia 77% 5% 1% 82% 

S.U.A 57% 19% 4% 80%  

... ... ... ... ... 

Iran 40% 5% 3% 47% 

România 41% 4% Sub 1% 45% 

Norvegia 33% 6% 1% 40% 

... ... ... ... ... 

Maroc 11% 1% 1% 13% 

Ghana 11% 1% 0% 12% 

Media 
interna ional  

35% 11% 3% 49% 

 

Tabelul 2.24. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_08_B. 
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Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S032693B  S01_08 

 R spuns corect 

20 D  o explica ie corect , bazat  pe lan ul trofic corect, care ia în considerare alte surse de hran , 
pentru rechin (explicit sau implicit).  
Exemple: 
Rechinii pot s  aib  o descre tere minor , din moment ce acolo nu exist  ton, dar pot s  
m nânce i heringi. 

Popula ia rechinilor r mâne aceea i din moment ce ei manânc  i alte tipuri de mâncare.. 

29 Alte r spunsuri corecte: Popula ia de rechini cre te, cu cre terea popula iei de hering. 

 R spunsuri par ial corecte 

10 Men ioneaz  c  rechinii vor descre te numeric (sau similar), f r  alt  explica ie sau cu o 
explica ie bazat  numai pe efectul direct al tonului. [F r  a men iona alte surse de hran .]  
Exemple: 
Popula ia rechinilor va sc dea. 

Popula ia rechinilor va sc dea pentru c  nu vor mai avea ton s  manânce. 

Popula ia rechinilor va sc dea i eventual vor muri, din cauza mânc rii prea pu ine. 

Rechinii vor muri prin înfometare deoarece nu mai exist  mâncare. 

To i rechinii vor fi fl mânzi i vor muri. 

19 Alte r spunsuri par ial corecte 

 R spunsuri incorecte 

70 Men ioneaz  c  popula ia rechinilor va cre te sau va r mâne aceea i, f r  nicio explica ie 
(inadecvat  pentru evaluarea corectitudinii bazat  pe lan ul trofic). 
Exemple: 
Popula ia rechinilor va r mâne aceea i. 

71 Men ioneaz  numai c  rechinii vor fi extermina i. [Reflect  o neîn elegere a lan ului trofic.] 
Exemple: 
Popula ia rechinilor va fi exterminat . 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 

 

Din totalul elevilor care r spund corect: 

4% dau explica ii complete; ei dovedesc capacitatea de a analiza corect lan ul trofic, sesizând 
mecanismele reglatorii ale unei re ele trofice;  

4% observ  c  starea popula iei de rechini nu depinde numai de ton i iau în considerare i 
cealalt  surs  de hran  – heringul; ei observ  c  popula ia poate sc dea u or sau poate 
r mâne constant  i în eleg rolul reglator al unei re ele trofice, oferind o explica ie legat  de 
sursele de hran  (ex.: Rechinii pot s  aib  o descre tere minor , din moment ce acolo nu 
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exist  ton, dar pot s  m nânce i heringi sau Popula ia rechinilor r mâne aceea i, din 
moment ce ei m nânc  i alte tipuri de mâncare).   

Foarte pu ini elevi (sub 1%) ofer  alte interpret ri, de asemenea corecte; ei observ  c  
sc derea popula iei de ton duce la cre terea celei de hering, ceea ce poate avea drept 
consecin  cre terea popula iei de rechini (ex.: Popula ia de rechini cre te cu cre terea 
popula iei de hering). 

41% dintre elevi ofer  r spunsuri par ial corecte; ei men ioneaz  c  popula ia de rechini poate 
descre te, dar explic  aceast  descre tere doar prin dispari ia tonului. Ace ti elevi nu au sesizat 
toate conexiunile care se stabilesc între verigi; ei nu au f cut o analiz  complet , care s  ia în 
calcul toate elementele, precum faptul c  rechinii se pot hr ni cu heringi (ex. Popula ia 
rechinilor va sc dea, pentru c  nu vor mai avea ton s  m nânce). 

14% dintre elevi dau r spunsuri incorecte; ei fac o predic ie asupra evolu iei numerice a 
popula iei de rechini, f r  a oferi îns  nicio explica ie. Ace ti elevi, probabil, au ignorat enun ul 
care cerea o explica ie sau nu au fost capabili s  formuleze argumente. Dintre ei:  

1% men ioneaz  c  popula ia rechinilor va cre te sau va r mâne aceea i, f r  nicio 
explica ie; Este probabil c  ei au sesizat rolul reglator al heringului în lan ul trofic, dar nu au 
formulat acest argument; 

ceilal i 13% men ioneaz  doar c  rechinii vor fi extermina i; probabil c  ei nu au sesizat rolul 
reglator al heringului, considerând tonul drept unic  surs  de hran , dar nu au formulat 
explicit acest argument. 

27% din elevi nu au oferit niciun r spuns. 
 

În concluzie, majoritatea elevilor din România:  

fie nu au observat alternativa de hran  a rechinilor, cu hering în loc de ton, c utând 
explica ii doar pe linia lan ului trofic hering ton rechin,  

fie nu au formulat argumente pentru concluziile la care au ajuns în urma analizei. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

- pozi ia i rolul organismalelor din lan urile i re elele trofice. 

Gre eli procedurale: 

identificarea rela iilor de cauzalitate; 
formularea de predic ii f r  a se ine seama de totalitatea elementelor sistemului i a factorilor 
care intervin; 
ignorarea conexiunilor dintre verigile lan ului trofic; 
reducerea re elelor la lan uri trofice, prin luarea în considerare doar a rela iilor liniare. 

Rutine didactice: 

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc.;  
aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 
strategii de rezolvare.  
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Item 4 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

S.U.A 47% 

Japonia 46% 

... ... 

Turcia 12% 

România, Cipru 12% 

Malaysia 11% 

.. ... 

Egipt 1% 

Ghana 0,8% 

Media interna ional  19% 
 

Tabelul 2.25. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_09. 
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Grila de atribuire a scorurilor 

Not : Pentru punctaj maxim, r spunsurile trebuie s  identifice un organism din imaginea funizat  de 
item, s  descrie o caracteristic  sau comportamentul acestui organism I s  explice cum aceast  
caracteristic /comportament ajut  organismul s  supravie uiasc  cel pu in unui efect al 
refluxului: lipsa apei, lipsa hranei, expunerea la pr d tori, schimb ri ale salinit ii sau efecte ale 
ac iunii valurilor. În continuare este prezentat  o list  a caracteristicilor/comportamentelor 
a teptate, pentru fiecare organism, i efectele refluxului la care organismele fac fa  ca urmare a 
adapt rii. De asemenea, toate organismele au structuri branhiale speciale care le permit s  
realizeze schimbul de gaze (oxigen/dioxid de carbon) cu cantit i foarte mici de ap , acesta 
putând fi considerat drept un r spuns corect. 

 

Anemone de 
mare 

Închidere (lipsa apei, salinitate, pr d tori); via  în chiorchine (lipsa apei reduce 
suprafa a expus  a corpului); ag area de roci (ac iunea valurilor). 

Crabii 
cârti . 

Ascundere în nisip (lipsa apei, pr d tori); cochilie tare (ac iunea valurilor, lipsa apei, 
pr d tori). 

Midii i scoici 
de mare 

Ag area de roci (ac iunea valurilor); cochilie tare (ac iunea valurilor, lipsa apei, 
pr d tori); închidere (lipsa apei, salinitate, pr d tori); sc derea vitezei metabolismului 
(lipsa hranei, lipsa apei pentru eliminarea reziduurilor toxice). 

Crabii 
l utari 

Ascundere în nisip sau în cr p turi (lipsa apei, pr d tori); picioare/mobilitate (lipsa 
apei/hranei, pr d tori); cochilie tare (ac iunea valurilor, lipsa apei, pr d tori). 

Stele de mare Ventuze de prindere/ ag area de roci (ac iunea valurilor); mobilitate (lipsa apei/hranei, 
pr d tori, schimburi de gaze); suprafa  tare/spinoas  (ac iunea valurilor, lipsa apei, 
salinitate, pr d tori). 

Cod R spuns Item: S032695 S01_09 

 R spuns corect 

20 Identific  un organism, descrie o caracteristic /comportament I d  o explica ie. 

Exemple: 
Anemonele marine. Acestea se închid. ceea ce le fere te de a se usca pe timpul refluxului. 
Crabii cârti . Ace tia se îngroap  în nisip. Nu sunt expu i refluxului. 
Midii. Au cochilii tari. Pot depozita ap  în cochilii. 
Crabii l utari. Au picioare i se pot deplasa pentru a g si hran . 
Scoici de mare. Se închid i au cochilii tari. Pr d torii nu le pot mânca. 

Stele de mare. Ventuze pe picioare. Se aga  de roci i nu sunt smulse de mare. 

29 Alte r spunsuri corecte 

 R spunsuri par ial corecte 

10 Identific  un organism i descrie o caracteristic /comportament; NU este oferit  o explica ie sau 
este oferit  o explica ie neadecvat . 
Exemple: 
Anemone marine. Se închid. 

 Crabi cârti . Se îngroap  în nisip. 

Midii. Au cochilii. 
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19 Alte r spunsuri par ial corecte: identific  un organism, f r  caracteristic /comportament, dar d  o 
explica ie corect . 

 R spunsuri incorecte 

70 Doar identific  un organism din diagram , dar f r  descriere sau cu o descriere incorect  a 
caracteristicilor/comportamentului. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri– 

99 Necompletat 

 

12% dintre elevi au r spuns corect. Ei au fost capabili s  identifice un organism din fotografie, s  
descrie o caracteristic  sau un comportament i s  explice corect modul în care acestea le ajut  s  
supravie uiasc  în zona mareelor. (Ex.: Anemonele marine. Acestea se închid, ceea ce le fere te 
de a se usca pe timpul refluxului./ Crabii cârti . Ace tia se îngroap  în nisip. Nu sunt expu i 
refluxului. /Midii. Au cochilii tari. Pot depozita ap  în cochilii./ Crabii l utari. Au picioare i se 
pot deplasa pentru a g si hran ./ Scoici de mare. Se închid i au cochilii tari. Pr d torii nu le 
pot mânca./ Stele de mare. Ventuze pe picioare. Se aga  de roci i nu sunt smulse de mare.) 
 

19% dintre elevi au r spuns par ial corect. Dintre ace tia:  

17%, au identificat un organism i au descris o caracteristic  sau un comportament; ei nu au 
oferit îns  o explica ie sau aceasta a fost neadecvat  (Ex.: Anemone marine. Se închid. /Midii. 
Au cochilii.); partea corect  a r spunsurilor lor s-a bazat pe identificarea imaginilor oferite de 
item; ei nu au interpretat aceste imagini prin prisma adapt rii la condi iile de mediu  

ceilal i 2% au identificat un organism f r  a formula o caracteristic  sau un comportament, 
dar au dat o explica ie corect ; ei au intuit c  aceast  zon  este caracterizat  de o varia ia 
mare a factorilor de mediu, dar nu au corelat acest lucru cu o anumit  alc tuire sau 
func ionare a organismelor respective. 

30% dintre elevi au r spuns incorect. Ei au identificat un organism din diagram , dar nu au 
descris sau au descris incorect o caracteristic  sau un comportament. Ei nu au recunoscut din 
imagine caracteristicile vizibile (ex.: fixarea midiilor, ascunderea în nisip a crabilor), nici nu au 
intuit alte caracteristici, prin prisma adapt rilor la mediul de via  schimb tor din aceast  zon . 
Elevii respectivi, probabil, fie nu cunosc condi iile de via  din zona mareelor, fie nu pot explica 
leg tura dintre structura sau comportamentul organismelor i mediul de via  al acestor 
organisme. 

29% dintre elevi nu au oferit niciun r spuns. 

Prin urmare, pentru elevii din România itemul a avut un grad  sporit de dificultate, deoarece tema 
nu le este familiar  , nefiind specific  rii noastre (Marea Neagr  este lipsit  de maree). De 
aceea ei au avut de operat cu concepte, probabil discutate doar ocazional la lec ii (maree, zon  
dintre maree, flux, reflux). De asemenea, majoritatea organismelor prezentate în item le sunt, 
probabil, necunoscute. 

Astfel, de i itemul, prin construc ia lui, prezint  suficiente elemente pentru rezolvare, elevii nu 
au reu it s -l rezolve corect. 
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

rela ia structur -func ie; 
adaptarea la mediu: adaptarea vie uitoarelor marine în contexte precum maree, flux-reflux. 

Rutine didactice: 

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc;  
aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 
strategii de rezolvare; 

lipsa unor antrenamente specifice ceea ce conduce la incapacitatea de a explica caracteristicile 
sau comportamentele mai pu in cunoscute ale unor vie uitoare. 

 
Item 5 

 

ara Procentul 
de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 10 

Procentul 
de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 11 

Procentul 
de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 12 

Procentul 
de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 13 

Procentul 
de 
r spunsuri 
corecte 

Cod 19 

Procentul 
de 
r spunsuri 
corecte 

Total 

Slovenia 60% 2% 5% 10% sub 1% 77% 

Ungaria 46% 3% 12% 2% sub 1% 63% 

... ... ... ... ... ... ... 

România 18% 2% 4% 3% 6% 33% 

... ... ... ... ... ... ... 

Maroc 2% 1% 0% 1% 1% 5%  
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Ghana 2% sub 1% sub 1% 1% sub 1% 3% 

Media 
interna ional  

20% 3% 6% 3% 2% 34% 

Tabelul 2.26. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_10. 

 

Grila de atribuire a scorurilor

Cod R spuns Item: S032697A,B  S01_10 

 R spuns corect 

10 Men ioneaz  lipsa luminii. 

11 Men ioneaz  temperaturile joase. 

12 Men ioneaz  presiunea înalt . 

13 Men ioneaz  lispa hranei. 

19 Alte r spunsuri corecte 
Exemple: 
Este prea s rat  la fund, deci unele specii nu pot tr i acolo. 
Sunt gaze otr vitoare provenite din emisiile vulcanice de pe fundul oceanului. 

Vizibilitate redus . 

 R spunsuri incorecte 

70 Men ioneaz  doar nivelurile sc zute de oxigen (dioxid de carbon, aer) din apele adânci. [NU 
condi iile generale de la marile adâncimi oceanice.] 
Exemple:   
Nu este suficent oxigen pentru ca pe tii s  respire. 
Not : Deoarece niveluri sc zute de oxigen exist  în diverse regiuni ale oceanului, acestea nu 
sunt datorate adâncimii (saturarea cu gaz cre te o dat  cu sc derea temperaturii i cre terea 
presiunii). Nivelul de oxigen este o func ie complex , dependent  de adâncime, cu o zon  de 
minim al oxigenului, între 500 – 1.000 de metri, legat  de descompunerea materiei organice 
deasupra zonei fotice i mi c rile de convec ie care amestec  apele oceanice de adâncime.  
R spunsurile care se refer  DOAR la nivelurile sc zute de oxigen vor fi, deci, considerate 
incorecte. Pentru r spunsuri mai elaborate care descriu zona de minim al oxigenului, de la 
adâncimi intermediare, se poate acorda Cod 19. 

71 Mentioneaz  doar pr d torii (sau similar). [NU este specific fundului oceanului.] 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 

 

33% dintre elevi au numit corect cel pu in o condi ie de via  din adâncurile oceanelor. 
Ace tia fie de in cuno tin e legate de acest aspect, fie au dedus cum sunt aceste condi ii din 
cuno tin ele despre adapt rile faunei abisale. Ei au men ionat fie lipsa luminii (18%), fie 
temperaturile mici (2%), fie presiunea mare (4%), fie hrana pu in  (peste 3%), fie alte condi ii 
corecte (salinitate mare, gaze otr vitoare - 6%).  
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11% dintre elevi au f cut referire la alte condi ii specifice anumitor adâncimi, dar nu neap rat 
specifice mediilor abisale (ex. Nu este suficient oxigen pentru ca pe tii s  respire). Eroarea 
indic  lipsa unor cuno tin e legate de factorii complec i care stau la baza repartiz rii 
oxigenului în ape (temperatura, presiunea, suspensiile organice, amestecul apelor).  

2% dintre elevi men ioneaz  factori de via  care se întâlnesc în orice mediu, deci nespecifici 
fundului marin (ex. pr d torii). Ei cunosc exemple de factori de mediu care influen eaz  
vie uitoarele, dar, cel mai probabil, nu cunosc modul în care ace ti factori variaz  în anumite 
medii extreme. 

21% dintre elevi au furnizat alte r spunsuri incorecte. Ace tia cel mai probabil nu cunosc 
condi iile diferite de via  de la adâncimi foarte mari. Pentru elevii din România, tema este 
pu in cunoscut , ea nefiind specific  rii noastre. 

25% dintre elevii chestiona i nu au dat niciun r spuns. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

condi iile de via  din zonele abisale. 
 

Rutine didactice:  

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc;  
aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 
strategii de rezolvare; 
lipsa antrenamentului pe analiza critic  a  r spunsurilor posibile.  
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2.5. ECOLOGIE UMAN  

Item 1 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte  

Bahrein 65% 

Iordania 54% 

……………… ..................... 

Algeria 39 % 

România 37% 

Bulgaria 34% 

…………….  

Ghana 4% 

El Salvador 1 % 

Media interna ional  27% 
 

Tabelul 2.27. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_12. 

Grila de atribuire a scorurilor 

Not : Creditul se acord  pentru r spunsurile care men ioneaz , cu claritate, rela ia dintre cre terea 
duratei de via  sau sc derea ratei mortalit ii datorate îmbun t irilor din domeniile 
asigur rii s n t ii, medicinei, nutri iei, standardului de via  etc. Dac  un r spuns 



70

men ioneaz  avansul stiin ific, tehnologic sau industrializarea, trebuie s  clarifice cum acestea 
sunt în rela ie cu cre terea duratei de via . Dac  doar tehnologia (sau similar) este 
men ionat , atunci se va acorda Cod 70. R spunsurile care men ioneaz  doar cre terea ratei 
natalit ii sau reproducerii vor primi Cod 71. 

Cod R spuns Item:  S032122  S07_12 
 R spuns corect 
10 Ofer  un motiv corect referitor la cre terea duratei de via  sau la sc derea ratei mortalit ii (sau 

similar). 
Exemple: 
Dezvolt rile din medicin . 

Mortalitatae infantil  mai sc zut . 

Condi ii mai bune de trai, deci oamenii tr iesc mai mult i sunt mai s n to i. 

Spitalele au echipamente mai bune.Igienizarea este mai bun . 

Mai multe na teri decât mor i, datorit  unui standard de via  mai ridicat. 

19 Alte r spunsuri corecte. 

 R spuns incorect 
70 Men ioneaz  tehnologia, industrializarea sau dezvoltarea tiin ific  (sau similar) dar F R  

leg tur  cu cre terea duratei de via . 
Exemple: 
Aceasta se datoreaz  tehnologiei avansate. 

Datorit  inven iilor care au fost f cute. 

Revolu ia industrial . 

Mai multe fabrici. 

71 Men ioneaz  doar cre terea ratei natalit ii sau a reproducerii. [F r  men iuni privind sc derea 
ratei mortalit ii sau cre terea speran ei de via .] 
Exemple: 

Se nasc mai mul i oameni în fiecare an. 
Oamenii se c s toresc mai devreme i încep s  aib  copii. 

79 Incorect (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara subiectului) 

 Nonr spuns 
99 Necompletat 

 
37% dintre elevi au dat r spunsuri corecte, cum ar fi: progresele din medicin , mortalitatea 
infantil  mai scazut , condi iile mai bune de trai; deci oamenii tr iesc mai mult i sunt s n to i, 
spitale cu echipamente mai bune, mai multe na teri decât mor i, datorit  unui standard de via  
mai ridicat, men ionând cu claritate rela ia dintre durata de via  sau sc derea ratei mortalit ii ca 
urmare a îmbun t irilor din domeniile s n t ii, medicinei, standardului de via  etc.  

Dintre cei aproximativ 34% elevi care au dat r spunsuri incorecte: 

4% au indicat revolu ia industrial , mai multe fabrici, datorit  inven iilor f cute, tehnologiei 
avansate, men ionând tehnologia, industrializarea sau dezvoltarea tiin ific , f r  a face îns  
leg tura cu cre terea duratei de via ;  

9% au dat formul ri cum ar fi se nasc mai mul i oameni în fiecare an, oamenii se c s toresc 
mai devreme i încep s  aib  copii,  f r  s  fac  referire la leg tura dintre rata natalit ii i 
sc derea ratei mortalit ii sau cre terea speran ei de via ;  

21%  au dat alte r spunsuri incorecte.  
19% dintre elevi nu au dat nicun r spuns. 
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R spunsurile incorecte sau lipsa r spunsului la întrebare indic  faptul c  ace ti elevi nu cunosc  
motivele pentru care popula ia uman  a crescut rapid în ultimii 200 de ani. 

Din analiza prezentat , rezult  faptul c  aproximativ 60% dintre elevii din România nu au 
cuno tin e despre: 

efectivul popula ional, rata natalit ii i rata mortalit ii, 

dinamica popula iei în func ie de aceste rate, 

influen a factorilor de mediu naturali i sociali asupra efectivului popula ional. 

 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale:  

- strategii de supravie uire: evolu ia numeric  a popula iei; dinamica popula iei în func ie de 
factorii naturali i socio-economici. 

Gre eli procedurale: 

extrapolarea no iunilor de ecologie general , istorie, geografie la domeniul ecologiei umane; 
analiza cauzelor multiple ale unui fenomen; 
lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia  

Rutine didactice  

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 

- dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 
cotidian; 

folosirea repetitiv  a unor situa ii de înv are monodisciplinar  specifice, ceea ce conduce la 
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline; 
accent sc zut pe discutarea rela iilor cauzale; nu se prezint , în studiul unui proces fiziologic 
variabilele independente / dependente ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între 
acestea, între cauz  i efect; 
folosirea insuficient  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii 
de nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc; 
exersarea insuficient  a rezolv rii de sarcini care necesit  o coroborare între informa iile 
textuale i grafice; utilizarea în mic  m sur  atât a graficelor, cât i a schematiz rii 
con inutului într-o form  care s  antreneze capacitatea de sintez ; 
lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor; 
lipsa unor activit i specifice care s  genereze extrapolarea no iunilor de ecologie general , 
istorie, geografie la domeniul ecologiei umane. 
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Item 2 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Lituania 49% 

Italia 47% 

... ... 

Malaysia 26% 

România, Turcia 26% 

Georgia 25% 

... ... 

Algeria 17% 

Arabia Saudit  12% 

Media interna ional  30% 
 

Tabelul 2.28. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_07. 

 

26% dintre elevi au r spuns corect (A). Ace tia au achizi ii ale înv rii legate de modul de 
evolu ie numeric  a popula iei umane i interpreteaz  corect datele dintr-un grafic. Ei cunosc 
faptul c  efectivul popula iei umane a fost sta ionar, apoi a crescut brusc în ultima sut  de ani sau 
au dedus acest lucru pe baza cuno tin elor dobândite, legate de cre terea general  a nivelului de 
trai i de cre terea speran ei de via . Elevii respectivi au corelat corect aceste cuno tin e cu 
reprezentarea grafic  de la punctul A.  
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72% dintre elevi au r spuns incorect. Ei nu de in cuno tin e despre modul în care a crescut 
popula ia uman  în ultimii 300 de ani (cre tere continu  i brusc  dup  o perioad  relativ 
constant ). Exist , de asemenea, posibilitatea ca ace ti elevi s  de in  aceste informa ii, dar s  nu 
le poat  asocia cu modelul de cre tere ilustrat la punctul A.  

Analiza con inutului r spunsurilor incorecte relev  urm toarele: 

cei 25% care au r spuns B cred c  s-a produs o cre tere continu  permanent ; probabil, ei 
s-au bazat pe informa ii corecte, legate de cre terea continu  din ultima perioad , f r  s  tie 
c  aceasta este specific  ultimului secol, fiind o consecin  a progresului tehnologic din 
aceast  perioad ; 

cei 23% care au r spuns C cred c  s-a produs o cre tere la începutul perioadei, urmat  de o 
sta ionare; probabil, ei tiu despre existen a unei perioade de stagnare numeric  a popula iei 
umane, dar nu de in informa ii corecte legate de intervalul de timp în care s-a produs aceasta; 

cei 24% care au r spuns D cred, de asemenea, c  exist  o sta ionare permanent ; în plus, 
ace tia nu au nici cuno tin e legate de cre terea popula iei în prezent, fa  de începutul 
intervalului de timp luat în discu ie. 

În concluzie, majoritatea elevilor se afl  într-una din urm toarele situa ii:  

nu de in informa ii corecte despre modul de evolu ie numeric  a popula iei umane, sau 

nu pot deduce modul de evolu ie numeric  a popula iei umane, pe baza unor principii 
generale ecologice corelate cu particularit ile popula iei umane, sau 

nu pot asocia corect informa iile de inute, cu un model grafic. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

strategii de supravie uire: evolu ia numeric  a popula iei; dinamica popula iei în func ie de 
factorii naturali i socio-economici; 

Gre eli procedurale: 

extrapolarea no iunilor de ecologie general , istorie, geografie la domeniul ecologiei umane; 
analiza cauzelor multiple ale unui fenomen; 
lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia.  

Rutine didactice: 

utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 

- dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 
cotidian; 

folosirea repetitiv  a unor situa ii de înv are monodisciplinar  specifice, ceea ce conduce la 
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline; 
accent sc zut pe discutarea rela iilor cauzale; nu se prezint , în studiul unui proces fiziologic 
variabilele independente / dependente ceea ce conduce la incapacitatea de a distinge între 
acestea, între cauz  i efect; 
folosirea insuficient  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii 
de nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc.; 
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Item 3 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 74% 

China Taipei 53% 

…  

Bahrein 28% 

România 28% 

Thailanda 27% 

…  

Egipt  4% 

Ghana  3% 

Media interna ional  27% 
 

Tabelul 2.29. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_04. 

 
 

Grila de atribuire a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042052  S04_04 

 R spuns corect 

20 Men ioneaz  dou  probleme de mediu. 
Exemple: 
1.Poluarea aerului va fi o problem . 2. Poluarea apei va fi un alt factor. 
1.Poluarea i gazele de e apament. 2. Lipsa spa iului. 
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 Respuns par ial corect 

10 Men ioneaz  doar o problem . 
Exemple: 
1. Lipsa hranei (incorect). 2. Se produc mai multe de euri (corect). 
1. Cre terea r spândirii bolilor (corect). 2. Insuficiente slujbe (incorect). 

 R spuns incorect 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

28% dintre elevi, care au r spuns corect, men ionând dou  probleme de mediu – 1. Poluarea 
aerului va fi o problem . 2. Poluarea apei va fi un alt factor sau 1. Poluarea i gazele de 
e apament. 2. Lipsa spa iului. Prin r spunsurile lor ace ti elevi dovedesc faptul c :  

au în eles problemele de mediu care pot ap rea în cazul cre terii popula iei i 

sunt capabili s  realizeze o analiz  corect  a efectelor cre terii popula iei. 
29% dintre elevi au r spuns par ial corect, mentionând doar o problem , cum ar fi: 1. Lipsa 
hranei (incorect). 2. Se produc mai multe de euri (corect) sau 1. Cre terea r spândirii bolilor 
(corect). 2. Insuficiente slujbe (incorect). Ace ti elevi: 

au cuno tin e privind problemele de mediu, dar insuficient aprofundate, astfel încât ei pot 
face doar o analiz  par ial  a efectelor cre terii poopula iei;  

fac confuzie între fenomenele ecologice i cele sociale (Insuficiente slujbe).  
18% dintre elevi nu au r spuns corect; ei nu au cuno tin e privind problemele de mediu i, astfel, 
nu pot face o analiz  pertinent  a efectelor suprapopul rii. 

25% dintre elevi nu au dat niciun r spuns. 

Din analiza prezentat  rezult  c  nu to i elevii pot identifica corect efectele unui fenomen 
ecologic sau fac confuzie între fenomenele ecologice i cele sociale. Totodat , reiese c  nu este 
accentuat  abordarea fenomenelor ecologice din perspectiva efectelor asupra mediului.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

efectele suprapopula iei umane. 
Gre eli procedurale: 

- extrapolarea no iunilor de ecologie general , istorie, geografie la domeniul ecologiei umane; 

Rutine didactice: 

predarea/înv area/evaluarea biologiei în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 
utilizarea excesiv  a textului de manual ca unic  surs  de informare; 
focalizarea insuficient  în cadrul sarcinilor de înv are sau evaluare pe descrierea unei 
activit i experimentale i predic ia unor rezultate; 
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lipsa unor sarcini de lucru care vizeaz  comunicarea în scris a c ii de rezolvare sau a 
rezultatului; 
dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 
cotidian; 
folosirea repetitiv  a unor situa ii de înv are monodisciplinar  specifice, ceea ce conduce la 
incapacitatea de a realiza transferuri între discipline; 
la discutarea rela iilor cauz -efect, fiecare cauz  este discutat  separat; nu se accentueaz  
situa iile în care mai mul i factori ac ioneaz  concomitent i corelat asupra unui proces sau 
fenomen  
folosirea insuficent  a activit ilor de predare / evaluare care exerseaz  opera ii ale gândirii de 
nivel superior – analiz , sintez , generalizare etc;  
aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor 
strategii de rezolvare; 
lipsa obi nuin ei de a verifica rezultatul din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor. 
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3. GRE ELI TIPICE ÎN ÎNV AREA CHIMIEI 

 

Prezent m în continuare o clasificare a itemilor TIMSS 2011 dup  categoria de con inut.  

Pentru aceasta, am identificat urm toarele categorii i subcategorii de con inut, în care pot fi 
încadra i to i itemii.  

 

3.1. Natura tiin ei. Metoda investiga iei 

3.2. Amestecuri omogene, amestecuri eterogene 

3.3. Propriet i fizice, propriet i chimice 

3.4. Separarea substan elor din amestecuri 

3.5. Atom, nucleu, electron 

3.6. Solu ii 

3.7. Reac ii chimice. Tipuri de reac ii chimice. Legea conserv rii masei 

3.8. Substan e compuse – utiliz ri 
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3.1. NATURA TIIN EI. METODA INVESTIGA IEI 

Item 1 

 

Problema din aceast  categorie face referire la procese complexe i necesare, utilizate în mod 
obi nuit i firesc în tiin ele naturii, care se bazeaz  pe metoda investiga iei i care cuprinde 
observarea, formularea de probleme supuse investiga iei, formularea de ipoteze, testarea 
ipotezelor, interpretarea datelor i formularea de concluzii.  

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 77% 

SUA 76% 

… … 

Bahrein 47% 

Kuweit 47% 

Israel 46% 

România 45% 

… … 

Arabia Saudit  22% 

Qatar 22% 

Media interna ional  53% 
 

Tabelul 3.1. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S03_02.  
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Acest item vizeaz : 

diferen ierea elementelor componente ale cercet rii tiin ifice. 

 

Procentul relativ mare de r spunsuri corecte, 45%, se explic  prin aceea c  elevii au f cut o 
deduc ie pe baza informa iei prezentate i nu se bazeaz  pe familiaritatea elevilor cu 
terminologia cercet rii tiin ifice, deoarece aspectele care vizeaz  natura tiin elor nu sunt 
focalizate în activitatea de predare/înv are/evaluare. 

 34% dintre elevii români au considerat c  afirma ia din raportul de investiga ie „bulele se emit 
la unul dintre electrozi” reprezint  o concluzie. Aceasta dovede te lipsa unei înv ri a tiin elor 
care s  fie centrat  pe activitatea experimental , cu toate c  în programa colar  exist  compe-
ten a general  Investigarea comport rii unor substan e sau sisteme chimice. Formarea/dezvol-
tarea acestei competen e presupune, în primul rând, cunoa terea etapelor specifice investiga iei 
i, ca urmare, în elegerea specificit ii fiec reia dintre ele, precum i a terminologiei uzitate.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale  

- metoda tiin ific /investiga ia: observa ie vs. concluzie. 

Rutine didactice 

- lipsa aproape general  a invoc rii aspectelor de cercetare propriu-zis , a contextului în care  
s-a dezvoltat sau a ap rut un concept; acesta ajunge s  apar  ca fiind revelat i nu ob inut pe 
calea specific  tiin ei. 

- tiin a se înva  prin reproducere i nu, cum ar fi firesc, prin a face (adic  în modul ei propriu 
de dezvoltare). 
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3.2. AMESTECURI OMOGENE. AMESTECURI ETEROGENE 

Item 2 
 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea fenomenului de dizolvare i la 
calcularea densit ii unei solu ii care nu- i schimb  volumul prin dizolvare. 

 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud 56% 

Japonia 52% 

… … 

Serbia 14% 

Kuweit 14% 

România 14% 

… … 

Qatar 6% 

Georgia 4% 

Media interna ional  15% 
 

Tabelul 3.2. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S01_02. 
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Grila de acordare a scorurilor 

Not : Pentru a primi credit, trebuie s  bifeze >1 g/ml I s  dea o explica ie.  Se acord  credit atât 
pentru explica iile mai complexe, bazate pe masa de sare dizolvat , ad ugat  (Cod 10), cât i pentru 
r spunsurile cu explica ii minimale care exprim  cunoa terea faptului c  densitatea saramurii este mai 
mare (Cod 11).  

 

Cod R spuns Item: S032565 S01_02 

 R spuns corect 

10 >1g/ml cu o explica ie bazat  pe masa de sare dizolvat  ad ugat  ( i men inerea constant  a 
volumului). 
Exemple: 
Când sarea este ad ugat  în ap , se dizolv  i d  apei alte g/ml. 

Apa pur  are 0 g de sare i 100 ml de ap . Dac  solu ia de sare are cu 10 g mai mult  sare 
decât apa pur , densitatea va fi mai mare de 1g/ml. 

Pe m sur  ce cantitatea de sare dizolvat  cre te, densitatea va cre te din cauza cre terii masei 
care determin  cre terea num rului de particule pe unitate 

Densitatea este 1,1 g/ml [(100g de ap  + 10g de sare)/100 ml]  

11 >1g/ml cu explica ii minime. 
Exemple: 
Densitatea cre te întotdeauna când adaugi sare. 
Sarea va face apa mai grea. 
Este mai mult  sare care s-a dizolvat. 
Solu iile impure au densit i mai mari. 
Pentru c  este ap  s rat . Apa pur  nu con ine deloc sare în ea. 

19 Alte r spunsuri corecte. 

 R spunsuri incorecte 

70 >1g/ml f r  explica ie sau cu o explica ie incorect . 
Exemple: 
25 x 100/10 = 20,5 g/ml 
Este nevoie de mai mult  ap  cald  pentru a dizolva sarea. 

71 1g/ml cu sau f r  explica ie. 

Exemple: 
Sarea doar s-a dizolvat i nu s-a întâmplat nimic. 
Saramura este la fel ca apa pur . 

72 <1g/ml cu sau f r  explica ie. 
Exemple: 
Sarea dispare când se dizolv . 
Cu cât înc lze ti mai mult sarea, cu atât ea se dizolv  mai repede. Deci, în final nu r mâne nimic. 

Densitatea este 0,1 g/ml (10g sare /100 ml). 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 
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Procentul de 14% elevi care rezolv  corect acest item situeaz  România la nivelul mediei 
interna ionale.  

Dintre ace tia, aproape 8% sunt capabili : 

s  lectureze datele din tabel pentru identificarea acelora care intervin în calculul 
densit ii;  
s  fac  o apreciere a densit ii saramurii comparativ cu a apei i s  bifeze „>1g/ml” – 
cre terea masei prin ad ugarea de sare, la volum constant, conduce la o densitate mai 
mare decât a apei. 

Ceilal i, pu in peste 6%, care r spund, de asemenea corect: 

aleg densitatea saramurii >1g/ml, aducând explica ii care in de achizi iile lor din practic  
– „saramura este mai grea” sau „densitatea cre te când adaugi sare”.  

O treime dintre elevi bifeaz  „>1g/ml”, dar nu sunt capabili s  aduc  o justificare a r spunsului 
lor sau s  dea o explica ie corect  – „Este nevoie de mai mult  ap  cald  pentru a dizolva sarea”, 
dovedind, astfel, incapacitatea de a citi datele dintr-un tabel i/sau necunoa terea defini iei 
densit ii. 

22% bifeaz  „=1g/ml” – f r  justificare sau cu o justificare de tipul „nu s-a întâmplat nimic prin 
dizolvarea s rii”. Înc  22% bifeaz  „< 1g/ml”, f r  justificare sau cu justific ri legate de procesul 
de dizolvare a s rii – „sarea a disp rut”. Justific rile de acest gen denot , în afara necunoa terii 
conceptului de densitate, faptul c  elevii respectivi nu conceptualizeaz  natura particular  a 
materiei, iar formularea unor astfel de explica ii ne relev  faptul c  ei sunt înc  în stadiul gândirii 
concrete. 

Aproape trei sferturi dintre elevii no tri nu demonstreaz  c  au conceptualizat „densitatea” 
coroborat cu extragerea datelor dintr-un tabel i cu obi nuin a de a compara m rimi specifice 
solu iilor – densitatea saramurii comparativ cu cea a apei pure. 

10% dintre elevi au omis s  r spund  la acest item, cel mai probabil din cauza nout ii 
formatului itemului. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- dizolvarea: descriere; constan a volumului, în general, la dizolvarea unei substan e solide 
(sare) într-un solvent; aditivitatea maselor substan elor care se amestec . 

Gre eli procedurale 

- lectura datelor exprimate tabelar; 

- aplicarea formulei de calcul a densit ii; 

- argumentare bazat  pe interpretarea informa iilor tabelare. 

Rutine didactice 

- tipologia activit ilor de predare/înv are dedicate con inuturilor din categoria „Solu ii”, care 
sunt focalizate, cu prec dere, pe stabilirea concentra iei i a no iunilor corelate;  

- centrarea înv rii pe algoritmi: accentul exagerat pus pe calcule de densitate în dauna 
în elegerii conceptuale; 

- limbajul scolastic, preten ios care nu reu e te s  exprime simplu rela ii de cauzalitate; 

- lipsa unor sarcini de lucru ce vizeaz  comunicarea în scris a c ii de rezolvare sau a 
rezultatului.  
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3.3. PROPRIET I FIZICE. PROPRIET I CHIMICE 
Item 3 
 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea distinc iei dintre fenomenul fizic i 
fenomenul chimic, bazându-se pe sesizarea existen ei sau non existen a unei reac ii chimice (ca 
un proces de schimbare calitativ ). 

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 74% 

Armenia 60% 

Bulgaria 42% 

… … 

Arabia Saudit  42% 

Bulgaria 42% 

Hong Kong 42% 

România 42% 

… … 

Indonezia  21% 

Norvegia 16% 

Media interna ional  41% 
 

Tabelul 3.3. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S05_05 
 

Prin acest item se inten ioneaz  a se identifica: 

recunoa terea unui fenomen fizic. 
Frecven a mic  a r spunsurilor corecte, inclusiv pe plan interna ional, poate fi, în mare m sur , 
cauzat  de formularea negativ  care se reg se te în corpul itemului.  

Cei 41% dintre elevi care reu esc s  disting  între fenomenele fizice i fenomenele chimice, 
recunosc singurul fenomen fizic din enumerare – topirea z pezii; într-un proces frecvent întâlnit, 



85

topirea z pezii, se tie c  atât z pada, cât i ghea a reprezint  ap  solid . Aici apare elocvent  
cunoa terea empiric . 

11% consider  corodarea argintului drept un exemplu de fenomen fizic – probabil aceast  
formulare, fiindu-le mai pu in familiar , a devenit mai atractiv ; 16% aleg arderea unui chibrit – 
cel mai probabil, ace tia au fost cei care au interpretat gre it enun ul prin omisiunea nega iei;  al i 
29% consider  putrezirea vegeta iei ca fiind un fenomen fizic – eviden iind rutinele în predarea 
fenomenelor fizice i chimice, fenomenele chimice fiind în general cele din laborator, i 
neglijând diferen ele dintre ele. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- reac ia chimic : semnifica ie; exemple: arderea, coroziunea metalelor seminobile; putrezirea 
vegeta iei. 

Rutine didactice 

- lipsa unor exemple de procese chimice (reac ii chimice) din natur , chiar dac  foarte 
complexe, dar care nu trebuie formalizate prin reac ii chimice, este extrem de p gubitoare 
pentru fixarea unor concepte esen iale la aceast  vârst ; 

- prezentarea unui num r excesiv de reac ii chimice f r  conexiune cu cotidianul. 

 

Item 4 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea distinc iei dintre propriet ile fizice i 
propriet ile chimice, la sesizarea în cazurile comune a diferen ei dintre substan  i amestec, 
material. 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 66% 

Anglia 56% 

Ungaria 58% 

… … 

Indonezia 30% 

România  30% 

Oman 30% 

… … 

Maroc 17% 

El Salvador 16% 

Media interna ional  39% 
 

Tabelul 3.4. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S05_12 
 

Pentru mai mult de dou  treimi dintre elevii no tri se dovede te a fi dificil :  
identificarea criteriului – o proprietate fizic , care st  la baza grup rii în dou  categorii a 
unui grup de materiale/amestecuri de substan e/substan e pure.  

10% aleg solubilitatea în ap  drept criteriu – care se dovede te a fi valid pentru metalele/aliajele 
din grupa a 2-a, dar nu i pentru grupa 1, ceea ce reclam  ca fiind problematic  percep ia elevilor 
asupra solubilit ii în ap , a aerului, respectiv a ghe ii.  

14% aleg compresibilitatea, care nu poate fi un criteriu nici pentru grupa a 2-a, nici pentru grupa 1; 
alegerea lor dovede te c  ei, cel mai probabil, nu cunosc semnifica ia acestei propriet i.  

Cel mai atractiv distractor a fost starea de agregare – care este un criteriu valid pentru grupa a  
2-a, dar nu i pentru grupa 1. 

Aproape o treime dintre elevi identific , în mod corect, criteriul „conductibilitatea electric ”. 

Din analiza acestui item reiese lipsa de focalizare pe propriet ile fizice, precum i pe procesul 
de clasificare – care este specific tiin elor.  

 
Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- propriet i fizice ale substan elor, materialelor, amestecurilor: solubilitatea; compresibilitatea 
solidelor i conductibilitatea electric ; 

- substan e, materiale, amestecuri – asem n ri i deosebiri în termeni de propriet i fizice. 

Gre eli procedurale 

- identificarea unui criteriu de clasificare valabil pentru anumite cazuri, f r  verificarea 
validit ii rezultatului pentru întregul set. 

Rutine didactice 

- folosirea repetitiv  a unor situa ii de înv are monodisciplinar  specifice, ceea ce conduce la 
incapacitatea de realiza transferuri între discipline; 

- utilizarea unor formul ri/contexte standardizate reg site în majoritatea problemelor din 
manuale/ culegeri. 
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Item 5 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea unor propriet i fizice: corelarea st rii 
de agregare cu diferite transform ri de faz  pe care le sufer  substan a, precum i a 
conductibilit ii electrice a substan ei cu natura substan ei. 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 75% 

Coreea 72% 

… … 

Italia 45% 

România  45% 

SUA 44% 

… … 

Qatar 15% 

El Salvador 10% 

Media interna ional  44% 
 

Tabelul 3.5. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S07_04. 
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Grila de acordare a scorurilor 

Not : Pentru a primi credit maxim, toate cele trei substan e trebuie identificate corect. Credit par ial 
este acordat pentru r spunsurile care identific , în mod corect, cel pu in una dintre subsan e. 
Fiecare substan  trebuie scris  doar o singur  dat . Dac  o substan  este scris  mai mult de o 
singur  dat , niciuna dintre intr rile pentru aceast  substan  nu va fi considerat  corect . De 
exemplu, dac  r spunsul estre oxigen, fier, fier, atunci doar oxigen este corect i se acord  Cod 
11. Dac  r spunsul este oxigen, oxigen, oxigen sau fier, ap , ap  se acord  Cod 79. 

 

Cod R spuns Item: S032680  S07_04 

 R spuns corect 

20 Toate cele 3 substan e sunt identificate corect: X = oxigen; Y = fier; Z = ap . 

Not :  Utilizarea cuvântului “aer” nu trebuie substituit  pentru „oxigen” pentru credit total. 

Dac  „aer” este listat, atunci trebuie utilizat codul 10. 

 R spuns par ial 

10 Dou  substan e sunt identificate corect; o substan  lipse te sau este specificat  incorect. 

Exemple: 
Aer, fier, ap   

Oxigen, fier, lichid 

Oxigen, necompletat, ap  

Necompletat, fier, ap  

11 Doar oxigen este corect (X); fierul i apa lipsesc sau sunt inversate. 

Exemple: 
Oxigen (aer), ap , fier 

Oxigen (aer), necompletat, necompletat 

Not :  Cuvântul „aer” poate substitui cuvântul „oxigen” pentru credit par ial. 

12 Doar fier este corect (Y); oxigenul i apa lipsesc sau sunt inversate. 

Exemple: 
Ap , fier, oxigen (aer) 

Necompletat, fier, necompletat 

13 Doar ap  este corect (Z); oxigenul i fierul lipsesc sau sunt inversate. 

Exemple: 
Fier, oxigen (aer), ap  

Necompletat, necompletat, ap  

19 Alte r spunsuri par ial corecte (cu cel pu in o substan  identificat  în mod corect). 

 R spuns incorect 

79 Incorect (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 
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Acest item necesit :  

analiza propriet ilor fizice (conductibilitate electric , punct de topire/punct de înghe  i 
punct de fierbere) a trei substan e pure cunoscute – fierul, apa,  oxigenul –, precum i 
identificarea acestora. 

 

Aproape jum tate dintre elevi sunt capabili s  identifice substan ele, prin asocierea cu proprie-
t ile corespunz toare fiec reia dintre acestea.  

Oricare dou  dintre substan e sunt identificate corect de 4% dintre elevi.  

Doar una dintre substan e este identificat  corect de al i 23% dintre elevi astfel: oxigenul (4%), 
fierul (16%), apa (3%). 

10% omit s  r spund  la acest item, cel mai probabil, din cauza formatului diferit al itemului, nu 
foarte specific practicilor comune de la clas . 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- propriet i fizice: conductibilitate electric , punct de topire/punct de înghe  i punct de 
fierbere/punct de lichefiere; dependen a propriet ilor fizice de natura de natura substan ei i 
starea de agregare. 

Gre eli procedurale 

- interpretarea informa iilor tabelare i formularea de concluzii. 

Rutine didactice 

- tratarea superficial  a propriet ilor fizice ale substan elor. 
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3.4. SEPARAREA SUBSTAN ELOR DIN AMESTECURI 

Item 6 

 

Problema din aceast  categorie face referire la identificarea unor metode de separare a compo-
nentelor unui amestec strict pe baza propriet ilor fizice ale componentelor. 

 

 
 



91

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud 60% 

China Taipei 57% 

… … 

Egipt 26% 

Turcia 24% 

România 24% 

… … 

El Salvador 2% 

Algeria 1% 

Media interna ional  12% 
 

Tabelul 3.6. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S02_09. 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : i) R spunsurile complete i corecte includ:  
Pasul 2. Referire la ad ugarea de ap  pentru dizolvarea s rii sau la o solu ie salin  (implic  
ad ugarea de ap ). 
Pasul 3. Referire la filtrarea/sedimentarea/decantarea amestecului pentru îndep rtarea nisipului. 
Pasul 4. Referire la fierberea (înc lzirea, punerea la soare) apei s rate pentru evaporarea apei 
( i ob inerea s rii). 

Cod R spuns Item: S042083  S02_09 

 R spuns corect 

20 Referiri la procesele din pa ii 2, 3 i 4 dup  cum este indicat în nota de mai sus. 

 R spuns par ial corect 

10 Descrie o metod  par ial  care include dizolvarea i/sau filtrarea. 
Exemple: 
Pasul 2. Ad ugarea de ap  pentru dizolvarea s rii (corect). Pasul 3. V rsarea apei (corect). 
Pasul 4. Aceasta va duce la ob inerea de sare (incorect). 

Pasul 2. La amestec se adaug  ap  pentru a l sa sarea s  se dizolve în ap  (corect). Pasul 3. Se 
fierbe amestecul pentru a se separa sarea de nisip (incorect). Pasul 4. Se r ce te amestecul 
pentru a preveni înt rirea s rii (incorect). 

Pasul 2. Filtrarea solu iei saline (corect). Pasul 3 Nisipul va r mâne în filtru (corect). 

 R spuns incorect 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 
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12% dintre elevii români au fost capabili: 

s  indice to i pa ii – dizolvare, decantare i fierbere, care conduc la separarea tuturor 
componentelor amestecului.  

Înc  12% dintre elevi identific  una sau dou  dintre metodele care fac parte din aceast  schem  
de separare – dizolvarea i/sau filtrarea.  

Majoritatea elevilor, în propor ie egal  (câte 38%), ori nu au fost capabili s  identifice niciuna 
dintre metodele de baz  din separarea amestecurilor – dizolvare, filtrare/decantare i 
fierbere/evaporare, ori au omis s  rezolve acest item.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- metode de separare: rela ia substan /material - propriet i fizice. 

Gre eli procedurale 
- transpunerea unui text din limbaj uzual în limbaj specific chimiei. 

Rutine didactice 
- accent minim pe con tientizarea ideii c  în sinteza chimic  se ob in amestecuri de substan e, 

iar ob inerea substan ei de interes este rezultatul unui lung i dificil ir de metode de separare 
care fac apel la propriet i fizice i chimice; 

- separarea/izolarea este tratat  neconving tor în practica la clas  – un accent minimal pus pe 
abordarea acestor con inuturi ale programei, coroborat cu o aten ie sc zut  acordat  activit ii 
experimentale; 

- predarea/înv area/evaluarea chimiei, în particular, i a tiin elor, în general, este deficitar  
prin aceea c  nu se propun spre rezolvare probleme practice; 

- metodele de separare nu sunt corelate cu propriet ile fizice; 

- utilizarea exclusiv   a unor probleme exprimate în limbaj formalizat.  
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3.5. ATOM. NUCLEU. ELECTRONI 

Item 7 

 

Problema din aceast  categorie face referire la cunoa terea caracteristicilor particulelor dintr-un 
atom i a pozi iei acestora în atom. 

 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Slovenia 68% 

Iran 66% 

… … 

Turcia 48% 

România 48% 

Kuweit 47% 

… … 

Malaysia 15% 

Botswana 11% 

Media interna ional  40% 

 

Tabelul 3.7. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S02_11 
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Aproape jum tate dintre elevii români sunt capabili: 

s  recunoasc  modelul atomic.  

Acest fapt este un prim pas spre conceptualizarea structurii atomului.  

Cel mai mare procent, 26%, consider  c  în nucleu exist  doar neutroni, protonii i electronii 
gravitând în jurul nucleului. i aproape 13% inverseaz  structura atomului: în nucleu se g sesc 
electroni, iar în înveli ul electronic protoni i neutroni. 

47% dintre elevi nu recunosc structura atomului reprezentat  prin modelul planetar. Aceasta mai 
poate avea leg tur  cu faptul c  elevii nu pot asocia structura atomului cu modelul care cuprinde 
i nota iile simbolice ale particulelor elementare.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- nucleul: caracteristici (pozi ie, densitate, sarcin , autonomie); 

- înveli ul electronic: caracteristici (densitate, pozi ie).  

Gre eli procedurale 
- utilizarea exclusiv  a informa iilor grafice în scopul rezolv rii. 

Rutine didactice 
- renun area la modele istorice considerate dep ite în conformitate cu achizi iile actuale ale 

tiin ei. În predarea chimiei, dar i a celorlalte tiin e, în România, se evit  cu acribie analogii, 
care sunt incorecte dar care, în istoria tiin ei au fost utile chiar pentru marii creatori. Or, 
elevii repet  într-un fel aceast  istorie. Când iau contact cu chimia, marea lor problem  este c  
trebuie s  pun  în oper  trei nivele de abordare i în elegere: a. spa iul macroscopic, în care au 
o experien  limitat  chimic i în care ei trebuie s  vad  c  o reac ie decurge; b. spa iul 
submicroscopic, care este spa iul în care se produce reac ia chimic  chiar i atunci când 
aceasta nu se vede; c. planul scrierii formale a reac iilor chimice, în care elevul trebuie s  
înve e limbajul specific.  
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3.6. SOLU II 

Item 8 

 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea procesului de dizolvare, dar poate 
presupune i o raportare personal , în practic , la propriet i fizice observabile. 

 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 91% 

China Taipei 81% 

… … 

Australia 40% 

România 39% 

Ghana 39% 

… … 

Egipt 21% 

Indonezia 20% 

Media interna ional  43% 

 

Tabelul 3.8. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S05_04. 

 

Acest item verific : 

recunoa terea fenomenului de dizolvare.  
 

La prima op iune – Ele nu mai exist , cei 4% dintre elevi care au ales acest r spuns, cel mai 
probabil, se afl  în stadiul gândirii concrete (substan ele care se dizolv , procesul nefiind 
observabil, sunt percepute ca „disp rând”). Un alt distractor – Ele se evapor , este ales de 7% 
dintre elevi, ceea ce pune în eviden  faptul c  ei nu pot conceptualiza procesele de la nivel 
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microscopic – aceste molecule „au disp rut”, de asemenea (în limbaj colocvial, „a se evapora” 
este în eles ca „a nu mai exista”). 

42% dintre elevi au optat pentru Ele exist  în solu ie, demonstrând prin aceasta c  sunt în stadiul 
gândirii formale i pot recunoa te rezultatul procesului de dizolvare.  

Aproape jum tate dintre elevi (49%) aleg Ele se combin  cu apa i formeaz  noi elemente, 
demonstrându- i, astfel, incapacitatea de a distinge între procesul fizic de dizolvare i un proces 
chimic care ar implica apa; un num r mai mare de elevi – comparativ cu num rul celor care au 
dat r spunsul corect – au ales acest distractor, ceea ce denot  i dificult i în conceptualizarea 
fenomenului chimic. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- structura materiei în timpul transform rilor;  

- proces fizic vs proces chimic (reac ie chimic );  

- propriet i fizice ale substan elor uzuale (non-dependen a propriet ii de a fi dulce a zah rului 
de starea de diviziune, starea de agregare sau de solubilitate); 

- evaporarea. 

Rutine didactice  

- centrarea pe înv area formal , abstract  – care nu este util  pentru elevi în acest stadiu al 
dezvolt rii cognitive. 
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3.7. REAC II CHIMICE. TIPURI DE REAC II CHIMICE. LEGEA  
CONSERV RII MASEI 

 

Item 9 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea caracteristicilor unei reac ii chimice i 
la demonstrarea experimental  a legii conserv rii masei în reac iile chimice. 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 65% 

Coreea de Sud 51% 

… … 

Tunisia 22% 

România 22% 

Serbia 20% 

… … 

Ghana  3% 

Botswana 1% 

Media interna ional  22% 
 

Tabelul 3.9. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S02_10. 

 
Grila de acordare a scorurilor 
 

Cod R spuns Item: S042106  S02_10 

 R spuns corect 

10 110 grame, cu o explica ie care se refer  la conservarea masei (nimic nu se pierde, nimic nu se 
câ tig ). 
Exemple:  
Masa reactan ilor este egal  cu masa produ ilor. 
Nu se adaug  alte substan e. 
Daca se amestec  A i B, împreun , pentru a ob ine C, masa nu se schimb . 

11 Mai pu in de 110 grame, cu o explica ie care se refer  la producerea unui gaz. 
Exemplu: 
Probabil se produce un gaz care se pierde, deci masa se va schimba. 

 R spuns incorect 

70 110 grame, cu o explica ie incorect  sau f r  explica ii.  
Exemplu: 
La fel deoarece este lichid în figura 2. 

71 Mai pu in de 110 grame, cu o explica ie incorect  sau f r  explica ii. 
Exemple: 
În  figura 2 nu este substan a B în mensur . Deci ar putea fi mai u oar  decât în figura 1. 
Pentru c  dac  solidul B ar fi fost solid, ar fi cânt rit mai mult. 

72 Mai mult de 110 grame, cu o explica ie incorect  sau f r  explica ii.  
Exemple: 
Masa solidului (B) cre te când se înc lze te deoarece se dilat . Ca urmare, se adaug  la  
greutate. 
Deoarece substan a B este amestecat  cu substan a A, cred c  va fi mai grea. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 
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 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 

 

R spunsul corect demonstreaz : 

cunoa terea legii conserv rii masei ( i)  
identificarea desf ur rii unei reac ii chimice (din textul problemei i din imagine – 
sugereaz  ob inerea unui amestec omogen, mai intens colorat, în urma amestec rii unui 
solid, neomogen din punct de vedere al formei de prezentare, colorat, cu un lichid). 

 

Nu se poate afirma cu certitudine c  to i cei 21% elevi care au ob inut credit au receptat faptul c  
se produce o reac ie chimic , dar se poate afirma c  ei au ca achizi ie „legea conserv rii masei” – 
„Masa reactan ilor este egal  cu masa produ ilor”. Doar un procent extrem de mic de elevi 
(mult sub 1%) recunosc faptul c  este posibil ca s  aib  loc o reac ie chimic  cu degajare de gaz, 
în acest caz producându-se o mic orare a masei – „Probabil se produce un gaz care se pierde, 
deci masa se va schimba”.  

20% dintre elevi, cel mai probabil, recunosc legea conserv rii masei, dar ori nu sunt capabili s  
î i argumenteze r spunsul, ori îl argumenteaz  gre it – „La fel, deoarece este lichid în figura 2”. 

36% au ales ca r spuns faptul c  balan a va indica mai pu in de 110 grame, unii dintre ace tia 
motivând astfel: „În figura 2 nu este substan  B în mensur . Deci ar putea fi mai u oar  decât 
în figura 1”; ei, cel mai probabil, nu au în eles procedeul descris în problem  i interpreteaz  
lipsa substan ei B (a a cum se observ  din desen) ca pe o dispari ie care ar explica mic orarea 
masei. 18% au ales faptul c  masa va fi mai mare de 110 grame. To i ace tia, cel mai probabil, 
nu de in ca achizi ie „legea conserv rii masei”. 

O alt  cauz  a acestor rezultate este urm toarea: descrierea unei activit i experimentale i 
predic ia unor rezultate nu reprezint , în ansamblul sarcinilor de lucru din manuale sau în cadrul 
examin rilor na ionale, unul dintre aspectele monitorizate/exersate. 

 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale 
- legea conserv rii masei. 
Gre eli procedurale 
- lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia. 
Rutine didactice 
- nu se apeleaz  la experimente propriu-zise sau la experimente mentale în sprijinul afirma iilor 

de ordin teoretic; 
- se aplic  abuziv calculul stoichiometric, comparativ cu abordarea experimental  a reac iilor 

chimice; rezultatul este c  Legea conserv rii masei i energiei în reac iile chimice nu devine 
o achizi ie coerent  i solid ; 

- focalizarea insuficient  în cadrul sarcinilor de înv are sau evaluare pe descrierea unei 
activit i experimentale i predic ia unor rezultate; 

- lipsa unor sarcini de lucru care vizeaz  comunicarea în scris a c ii de rezolvare sau a 
rezultatului; 

- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor c i 
alternative de rezolvare; 

- lipsa antrenamentului pe analiza critic  a  r spunsurilor posibile. 
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Item 10 

 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea distinc iei dintre fenomenul fizic i 
fenomenul chimic, precum i la sesizarea desf ur rii unei reac ii chimice ca un proces de 
schimbare calitativ . 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei  90% 

Iordania 72% 

… … 

Cehia 38% 

România 38% 

Serbia 37% 

… … 

Tunisia 13% 

Indonezia 11% 

Media interna ional  38% 

Tabelul 3.10. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S03_01. 

 

Acest item necesit : 

identificarea gazului care produce ruginirea. 
Accentuarea în mic  m sur  a aspectelor practice ale fenomenelor studiate conduce la un 
procentaj de r spunsuri corecte de 38% – doar pu in mai mult de o treime dintre elevii no tri 
recunosc c  ruginirea se produce în prezen a oxigenului; jum tate dintre elevi identific  
hidrogenul sau azotul ca fiind r spunz toare de acest fenomen i al i 13% aleg heliul.  

Cu toate c  fenomenul de ruginire este des întâlnit în via a de zi cu zi, 59% dintre elevi nu 
demonstreaz  în elegerea faptului c  acesta este un proces oxidativ i, ca urmare, ei nu recunosc 
condi ia necesar  pentru ruginire.  
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- coroziunea – semnifica ie (proces care presupune existen a unei reac ii chimice sau a mai 
multor reac ii chimice); reac ie de oxidare; 

- reac ia chimic  – transformare calitativ . 

Rutine didactice 

- accentul exagerat pus pe scrierea formal  a reac iilor chimice, f r  a se insista pe ideea, cheie, 
de transformare calitativ ; 

- insuficienta exersare a reac iilor chimice studiate în context cotidian (de ex., ruginirea evilor 
de fier în atmosfer  umed ). Astfel, se demonstreaz  lipsa aplicabilit ii practice a 
cuno tin elor predate care conduce la îndep rtarea de finalit ile educa iei în domeniul 
tiin elor; 

- nefolosirea unui limbaj echivalent, lipsa analogiilor, chiar lingvistice, lipsa pove tilor ini iale.  

 

Item 11 

 

Problema din aceast  categorie face referire la interpretarea informa iilor ob inute dintr-un grafic 
sau tabel etc. 

 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei  54% 

Singapore 50% 
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… … 

Liban 22% 

Serbia 22% 

România 21% 

… … 

Malaysia 15% 

Botswana 11% 

Media interna ional  21% 

 

Tabelul 3.11. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S02_12. 

 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : (i) Dac  sunt date mai multe r spunsuri corecte, se va acorda prioritate Codului 10, apoi 
Codului 11 i Codului 12. 
(ii) R spunsurile care men ioneaz  schimb rile fizice, dar descriu schimb rile chimice vor primi 
Cod 71. 

 

Cod R spuns Item: S042101   S02_12 

 R spuns corect 

10 Transformare chimic  i explic  faptul c  laptele a devenit acid. 
Exemple: 
Aciditatea s-a modificat. Aceasta arat  c  chimicalele reac ioneaz , ceea ce determin  
schimbarea. 
Laptele a devenit acid, deci hârtia de turnesol s-a înro it. 
Laptele s-a transformat dintr-o baz  într-un acid. 
Bacteriile din lapte au transformat zah rul în acid. 

11 Transformare chimic  i explic  faptul c  noi substan e se formeaz  (având loc reac ii chimice) 
SAU men ioneaz  descompunerea/fermentarea. 
Exemple: 
Laptele a început s  se descompun , ceea ce reprezint  o transformare chimic . 
Laptele s-a acrit i nu poate fi b ut. A avut loc o transformare chimic  deoarece s-a format o 
nou  substan . 

12 Transformare chimic  i explic  faptul c  bacteriile au crescut ( i au „stricat” laptele). 
Exemple: 
Laptele s-a acrit din cauza bacteriilor. 
Pentru c  avea bacterii în el. 

13 Transformare chimic , cu o explica ie referitoare la diferen ele dintre transform rile fizice i 
chimice. 
Exemple: 
Transform rile chimice sunt ireversibile, în timp ce transform rile fizice sunt reversibile.  
Laptele nu poate fi transformat la loc în starea sa ini ial , deci este o transformare chimic . 
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19 Alte r spunsuri corecte. 
Exemple: 
Laptele a început s  se strice. 
Laptele s-a stricat, deci este o transformare chimic . 

 R spuns incorect 

70 Transformare chimic , cu o explica ie incorect  sau f r  explica ii. 
Exemplu: 
Laptele era vechi ceea ce a determinat modificarea substan elor din lapte. 

71 Transformare fizic , cu sau f r  o explica ie. 

Exemple: 
Dup  dou  zile bacteriile au p truns în lapte, determinând stricarea acestuia. Ca urmare, apar 
schimb ri ale culorii i gustului laptelui. 

A avut loc o transformare fizic  deoarece schimbarea nu poate fi reversibil . 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

Elevii ar trebui: 

s  identifice o transformare chimic  dintr-o descriere a testului, folosind indicatorii. 

 

Aproape 5% dintre elevii români au putut interpreta o observa ie experimental  ca transformare 
chimic  eviden iat  cu ajutorul indicatorului: „Laptele a devenit acid, deci hârtia de turnesol s-a 
înro it.”,„Aciditatea s-a modificat. Aceasta arat  c  chimicalele reac ioneaz , ceea ce 
determin  schimbarea.” etc. 

3% interpreteaz  transformarea chimic  pe baza tr s turilor sale definitorii sau men ioneaz  tipul 
de reac ie chimic  care are loc – „Laptele s-a acrit i nu poate fi b ut. A avut loc o transformare 
chimic  deoarece s-a format o nou  substan .”. Doar 2% asociaz  producerea acestei 

transform ri cu prezen a bacteriilor – „Laptele s-a acrit din cauza bacteriilor.”. Aproape 4% 

explic  transformarea chimic  care a avut loc prin diferen ierea acesteia de transform rile fizice 

– „Laptele nu poate fi transformat la loc în starea sa ini ial , deci este o transformare chimic .” 
Cei mai mul i, 7%, primesc credit pentru o explica ie general  care este determinat  de achizi iile 

din via a de zi cu zi – „Laptele s-a stricat, deci este o transformare chimic .”.  

Mai mult de jum tate, 58%, cel mai probabil, recunosc o transformare chimic , dar nu sunt 

capabili s  explice alegerea lor. 15% nu sunt capabili s  diferen ieze o transformare fizic  de o 

transformare chimic  – „Dup  dou  zile bacteriile au p truns în lapte, determinând stricarea 
acestuia. Ca urmare apar schimb ri ale culorii i gustului laptelui.”, „A avut loc o transformare 
fizic  deoarece schimbarea nu poate fi reversibil ”. 

Distribu ia rezultatelor ne indic  i lipsa studiului reac iilor chimice din punct de vedere 

biochimic. 
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- indicatori: rol; culorile specifice în func ie de intervalul de pH; 

- transform ri chimice reversibile i ireversibile. 

Rutine didactice 

- înv area reac iilor chimice ca un scop în sine, independent de contextul cotidian, anihileaz  
în elegerea faptului c  suntem într-o lume a transform rilor chimice. 

- dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale, în dauna înv rii empirice din 
cotidian; 

- înv area conceptului de reac ie chimic  este limitat  la experimente din laboratorul de chimie 
i, de cele mai multe ori, sunt ignorate reac iile chimice din biologie sau cele care au loc în 

mediu; 

- aplicarea procedurilor rutiniere în rezolvarea problemelor, f r  exersarea gândirii unor c i 
alternative de rezolvare; 

- lipsa antrenamentului pe analiza critic  a r spunsurilor posibile. 

 

 

Item 12 

 

Problema din aceast  categorie face referire la în elegerea conceptului de reac ie chimic . 

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 90% 

Ungaria 89% 

… … 

România 58% 

Iran 57% 

Maroc 56% 
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Italia 56% 

… … 

Indonezia 25% 

Columbia 19% 

Media interna ional  59% 

 

Tabelul 3.12. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S04_10. 

 

Rezolvarea corect  presupunea: 

recunoa terea oxigenului ca gaz care între ine arderea. 
Faptul c  în timpul arderii se consum  oxigen reprezint  o achizi ie care, cu mare probabilitate, 
este însu it  de majoritatea elevilor din cotidian. Pe de alt  parte, cunoa terea acestui fenomen 
este important  din perspectiva siguran ei individuale, dar i global, din perspectiva dezvolt rii 
sustenabile. 

Cu toate acestea, pu in peste jum tate dintre elevii români tiu c  oxigenul este necesar în reac ia 
de ardere.  

Distribu ia celor care nu de in aceast  achizi ie fundamental  este urm toarea: 9% aleg ozonul, 
13% aleg hidrogenul i 19% aleg dioxidul de carbon – o cincime consider  c  produsul acestei 
reac ii (dioxidul de carbon) este de fapt reactant. O cauz  care ar putea determina alegerea 
op iunii D este atractivitatea distractorului, care are o structur  diferit  de a celorlal i. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- reac ia de ardere: reactan i (oxigenul); produ i de reac ie (dioxidul de carbon); 

- hidrogenul – combustibil. 

Rutine didactice 

exersarea insuficient  a experimentelor care s  pun  în eviden  nevoia de oxigen pentru ca 
arderea s  aib  loc. 
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3.8. SUBSTAN E COMPUSE – UTILIZ RI 

Item 13 

 

Problema din aceast  categorie face referire la deducerea unor utiliz ri ale substan elor chimice 
pe baza propriet ilor fizico-chimice 

 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 88% 

Cehia 84% 

… … 

El Salvador 49% 

România  48% 

Malta 46% 

SUA  45% 

… … 

Armenia  35% 

Italia 33% 

Media interna ional  62% 
 

Tabelul 3.13. Date statistice comparative privind rezultate ob inute la Itemul S07_05. 

 

Rezolvarea acestui item necesit : 

recunoa terea unei solu ii cu caracter acid dintr-o enumerare cuprinzând solu ii utilizate 
în cotidian.  

Identificarea o etului ca fiind o solu ie cu caracter acid este realizat  de jum tate dintre elevi.  
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Un mare procent de elevi, 38%, alege în lbitorul, o solu ie cu caracter bazic, ca fiind un acid. 4% 
aleg apa îndulcit  i 10% apa s rat . 

Aceste rezultate indic , în afara faptului c  jum tate dintre elevi nu i-au însu it no iunea de acid, 
i faptul c  elevii nu sunt obi nui i, în mare m sur , cu denumirile uzuale ale substan ele chimice 

studiate. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- substan e uzuale în via a cotidian  i rolul lor. 

Rutine didactice 

- accentuarea în mic  m sur  a utiliz rilor practice ale substan elor chimice studiate; 

- utilizarea unor formul ri/contexte standardizate reg site în majoritatea problemelor din 
manuale/ culegeri. 

. 
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4. GRE ELI TIPICE ÎN ÎNV AREA FIZICII 

 

Prezent m în continuare o clasificare a itemilor TIMSS, administra i în anul 2007, dup  cate-
goria de con inut. Pentru aceasta, am propus urm toarele categorii i subcategorii de con inut:  

 

4.1. Mecanic  (m rimi fizice, lege de mi care, mecanisme simple, lucru mecanic)  

4.2. Fenomene termice 

4.3. Electricitate i magnetism 

4.4. Optic  

4.5. Fenomene acustice  

4.6. Mecanica fluidelor 

 

  

 Mecanica fluidelor este cosiderat  separat. 
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4.1. MECANIC   

M rimi fizice 

Item 1 – punctul A. 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 62% 

Suedia 61% 

...... ..... 

Ungaria 48% 

România 47% 

Australia 43% 

...... ..... 

Algeria, Ghana 9% 

Qatar 7% 

Media interna ional  36% 

 
Tabelul 4.1. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S04_11 – punctul A 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Compara ia poate fi de dou  feluri: specific  sau general . 

i) Compara ie specific : Grupele A i D m soar  masa cutiei i a lichidului (Coca-Cola), în timp 

ce Grupele B i C m soar  masa cutiei. 

ii) Compara ie general : Unele grupe nu golesc cutia înainte de a m sura masa (în timp ce 

celelalte grupe fac aceasta). 

Cod R spuns Item: S042232A S04_11 
 R spuns corect 

10 Face o compara ie specific  SAU una general  în nota de mai sus.  
Exemple: 

Masa lui A i D con ine i masa de Coca-Cola, dar masa lui B i C nu con ine i masa de Coca-

Cola, deci masa este diferit . 

Grupele A i D au aflat masa cutiei, în totalitate, în timp ce grupele B i C au aflat doar masa 

cutiei. 

Grupele A i D nu au golit întâi cutia, în timp ce grupele B i C au f cut aceasta. 

Grupele  A i D nu au golit cutia.De aceea, au rezultate diferite fa  de B i C. 

Grupele A i D au aflat masa cutiei i masa de Coca-Cola. 

Dou  grupe nu au golit cutia, în timp ce celelate grupe au f cut aceasta. 

 R spuns incorect 
79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 

subiectului) 
Exemple: 

Grupele  A i D nu au putut deschide cutia. 

 Nonr spuns 
99 Necompletat 
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Aproape jum tate dintre elevi (47%) au f cut distinc ia între masa cutiei cu Coca Cola i masa 
cutiei goale. 

20% dintre elevi încearc  redactarea unei explica ii, dar f r  ca aceasta sa r spund  efectiv 
cerin ei (de exemplu: Grupele A i D nu au putut deschide cutia.). Ca i în cazul celor care nu 
r spund, o parte din elevii care apar in acestei categorii, în eleg, probabil, experimentul, dar sunt 
incapabili s  formuleze o explica ie clar  în scris. O alt  parte nu coreleaz  textul cu valorile 
m surate. Unora dintre elevi, probabil, nu le este clar  no iunea de mas  i nu cunosc 
intrumentele pentru determinarea acesteia (de exemplu: balan a).  

De i cerin a formulat  este „Explic  de ce...”, 33% dintre elevii români nu r spund la întrebare, 
ceea ce sugereaz  c  nu au vreo posibil  explica ie sau c  nu au obi nuin a s  explice, s  
justifice, s  argumenteze afirma iile pe care le fac. De asemenea, elevii români nu au obi nuin a 
extragerii informa iilor necesare dintr-un tabel de date, iar textul lung a descurajat probabil 
lectura în unele cazuri. 

 

Gre eli tipice 
Gre eli procedurale: 

determinarea masei corpurilor: metode pentru determinarea masei; 

interpretarea datelor experimentale. 

Rutine didactice: 

lipsa focaliz rii pe activit i de lectur  informa ional ;  

lipsa antrenamentului pe abilit i de comunicare în scris a explica iilor; 

lipsa focaliz rii pe activit i de predare/evaluare care vizeaz  interpretarea unor date 

experimentale, precum i a procedeelor specifice. 
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Item 1  – punctul B. 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 24% 

Singapore 23% 

...... ..... 

Salvador 3% 

România 3% 

Cipru 3% 
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...... ..... 

Algeria 1% 

Ghana Sub 1% 

Media interna ional  7% 
 

Tabelul 4.2. Date statistice comparatve, ob inute pentru Itemul S04_11 – punctul B 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042232B S04_11B 
 R spuns corect 

10 Face una din men iunile 
i) m sur torile grupei B includ volumul de aer, în timp ce m sur torile grupei C nu includ aerul 
SAU 
ii) Grupa B m soar  volumul metalului i al aerului, în timp ce grupa C m soar  numai 
volumul metalului. 
Exemple: 

Grupa B m soar  volumul cutiei umplute cu aer. Rezultatul include volumul aerului.  

Grupa C m soar  volumul cutiei. Rezultatul nu include volumul aerului. 

Grupa B scufund  cutia goal  în ap , a a c  aerul este prins în untru. Dar grupa C permite 

bulelor de aer s  ias , astfel ob inând volumul de metal din care este confec ionat  cutia, dar nu 

i volumul de aer.  

 R spuns incorect 
79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 

subiectului) 
Exemple: 

Grupa  C – apa intr  în cutie. Grupa  B – apa nu intr  în cutie, deci volumul a fost mai mare. 

 Nonr spuns 
99 Necompletat 

 

Extrem de pu ini elevi (3%) au reu it s  scrie c , la grupa B, prin faptul c  apa nu p trunde în 
cutie, se m soar  volumul exterior al acesteia, iar grupa C m soar  volumul pere ilor cutiei, 
pentru c  apa a p truns în cutie. Procentul este foarte apropiat de media interna ional . Una din 
cauze poate fi legat  i de explica ia nu foarte clar , oferit  în text pentru m sur torile grupei B, 
iar o alta o poate constitui incapacitatea elevilor de a în elege i explica un experiment care 
testeaz  mai multe con inuturi. 

O propor ie important  dintre elevii români (44%) nu reu esc s  dea nici un r spuns, ceea ce 
poate duce la presupunerea c  ei nu au reu it s  în eleag  cerin ele itemului sau nu tiu s  
formuleze o explica ie în scris. O alt  cauz  posibil  este c  ace ti elevi nu au reu it s  observe o 
diferen  între cele dou  situa ii analizate sau c  au ignorat itemul  din cauz  c  ofer  multe 
informa ii i le solicit  r bdarea i puterea de concentrare  pentru a vizualiza modul în care 
fiecare echip  a realizat m surarea volumului. 

Mai mult de jum tate dintre elevi (52%) nu dau un r spuns corect sau complet. Probabil, o parte 
din ei nu au realizat c , în situa ia B, apa nu intr  în cutia de Coca Cola, spre deosebire de 
situa ia C, unde cutia se umple cu ap . Este posibil s  existe i o confuzie între no iunile de 
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volum interior, volum exterior i volum al pere ilor vasului. Tot în aceast  ultim  categorie, intr  
elevii care în eleg experimentul, dar nu pot formula concluzii consistente cu cerin a (de exemplu: 
Grupa  C – apa intr  în cutie. Grupa  B – apa nu intr  în cutie, deci volumul a fost mai mare.). 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

efectele scufund rii unei cutii goale cu orificiul vertical în jos. 

Gre eli procedurale: 

determinarea volumului: metode pentru determinarea volumului; 

interpretarea datelor experimentale. 

Rutine didactice: 

lipsa focaliz rii pe activit i de predare/evaluare care vizeaz  interpretarea unor date 

experimentale, precum i a procedeelor specifice; 

lipsa focaliz rii pe activit i de lectur  informa ional ;  

lipsa antrenamentului pe abilit i de comunicare în scris a explica iilor; 

realizarea experimentelor demonstrative de c tre profesor în activitatea de predare în cazul 

unor con inuturi considerate „facile”, cum ar fi determinarea masei sau a volumului; 

lipsa unor sarcini de lucru sau întreb ri pentru elevi care s  declan eze reflec ia în timpul 

realiz rii sau observ rii unor experimente, m sur tori.  

 

Item 1 – punctul C. 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 55% 

China Taipei 47% 
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...... ..... 

Ucraina 32% 

România 32% 

Federa ia Rus  32% 

...... ..... 

Salvador 26% 

Georgia 26% 

Media interna ional  36% 
 

Tabelul 4.3. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S04_11 – punctul C 

 

Aproape o treime din num rul elevilor români (32%) indic  solu ia corect , ceea ce reprezint  un 
procent mare comparativ cu cel al r spunsurilor corecte de la itemul anterior. O parte dintre ei fie 
au apar inut categoriei celor care au în eles experimentul, dar nu au putut formula explica ia în 
scris, fie cuno teau valorile densit ii pentru metale (aluminiu).  

O alt  parte dintre elevi (19%) determin  densitatea metalului, luând în considerare pentru 
calcul, în mod eronat, atât masa, cât i volumul întregului sistem, i nu doar a metalului propriu-
zis. 

Circa 24% dintre elevi nu fac diferen a între volumul cutiei i volumul metalului, ceea ce indic  
o posibil  confuzie între cele dou  no iuni. Destul de grav este i faptul c  elevii nu realizeaz  
diferen a de dou  ordine de m rime între densitatea unui metal i rezultatul oferit de textul 
itemului. 

Al i 13% gre esc la determinarea densit ii confundând masa metalului cu masa întregului 
sistem; de asemenea folosesc, ca volum al metalului, volumul interior al cutiei. 

Un num r mai mic dintre elevi (11%) nu r spund deloc la întrebare, ceea ce ne permite s  
presupunem c  ei au probleme majore în a în elege no iunea de densitate. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

densitatea: caracteristica substan elor; ordinul de m rime pentru densitatea metalelor.  

Gre eli procedurale: 

interpretarea datelor experimentale; 

determinarea densit ii: includerea unor condi ii suplimentare – volumul interior, masa 

fluidului con inut; 

transform ri ale unit ilor de m sur . 

Rutine didactice: 

lipsa focaliz rii pe activit i de predare/evaluare care vizeaz  interpretarea unor date 

experimentale, precum i a procedeelor specifice; 

lipsa exers rii activit ilor de lectur  func ional  cum ar fi aflarea semnifica iei valorilor unor 

m rimi fizice aflate din diferite surse, tabele, grafice i altele. 
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Legea de mi care. Reprezentarea grafic   

Item 2 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 78% 

Coreea de Sud 74% 

...... ...... 
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Georgia 35% 

România 34% 

Turcia 33% 

...... ...... 

Arabia Saudit  14% 

Botswana 13% 

Media interna ional  43% 
 

Tabelul 4.4. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S03_11 

 

Cei 34% dintre elevii români care dau r spunsul corect dovedesc faptul c  sunt capabili s  
interpreteze reprezent rile grafice ale unor legi de mi care i s  opereze cu acestea. 

Faptul c  49% dintre elevii români au ales varianta A – 20 minute, relev  c , probabil, ace tia nu 
asociaz  starea de repaus cu constan a distan ei fa  de un sistem de referin . Elevii ar putea fi 
influen a i în alegerea lor fie de intervalul ales pentru axa pe care este reprezentat timpul, fie de 
primul punct în care apare o schimbare a graficului (t = 20 minute). O alt  cauz  ar putea fi 
legat  de absen a altor diviziuni, dar i de exprimarea „Cam cât timp...” – care i-ar fi putut 
determina pe unii elevi s  aproximeze timpul cu intervalul evident numeric în grafic. Este posibil 
ca ei s  fi identificat corect por iunea corespunz toare sta ion rii, dar s  fi f cut doar o 
aproximare grosier  a intervalului, una din cauze putând fiind legat  i de necunoa terea modului 
în care se citesc valorile pe o scal  dat . 

Cei 10% dintre elevi care au r spuns cu varianta C (40 minute), i cei 4% care au  ales r spunsul 
D (70 minute), cel mai probabil c  au f cut confuzie între intervalul de timp cât a sta ionat 
biciclista i momentul de timp la care ea s-a oprit, respectiv a reluat cursa. Confuzia între 
,,intervalul de timp” i „momentul de timp” este probabil datorat  utiliz rii  acelea i denumiri 
(timp) cu semnifica ii diferite (moment i durat ). 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

sistemul de referin ; 

pozi ia unui corp fa  de un sistem de referin ; 

starea de repaus i constan a coordonatei de pozi ie fa  de sistemul de referin  ales. 

Gre eli procedurale: 

interpretarea reprezent rilor grafice ale m rimilor fizice studiate; 

reprezentarea grafic  a varia iei unor m rimi fizice date: reprezentarea unei legi fizice sub 

form  de grafic, reprezentarea unei dependen e între m rimi fizice. 

Rutine didactice:  

lipsa obi nuin ei de a proiecta activit i de înv are în care elevii s  exerseze metode sau 

tehnici de lectur  a imaginii, a graficelor, cu scopul de a dezvolta competen e transversale în 

cadrul orelor de fizic ;  

insuficienta  focalizare pe contextualizarea con inuturilor.  
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Mecanisme simple: pârghia 

Item 3 – punctul A. 

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 51% 

Singapore 50% 

..... .... 



120

Sco ia 27% 

România 27% 

Bulgaria 24% 

..... ..... 

Indonezia 3% 

Ghana/ Algeria 2% 

Media interna ional  19% 
 

Tabelul 4.5. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S02_15 – punctul A 

 
Grila de acordare a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042244A  S02_15 
 R spuns corect 

10 Arat  coresponden a corect  cu cele trei p r i ale pârghiei dup  cum se arat  mai jos. 

 

Diagrama Ioanei Pârghii egiptene 

Efort Trasul în jos de c tre muncitor 

Înc rcare bloc de piatr  (piatr ) 

Punct de sprijin trunchi de copac (copac) 

Bra ul pârghiei bârn  de lemn (lemn) 
 

 R spuns incorect 
70 Arat  coresponden a corect  cu dou  p r i ale pârghiei. 

71 Arat  coresponden a corect  cu o parte a pârghiei. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 
99 Necompletat 

 

Itemul presupune realizarea unei coresponden e între o reprezentare sub form  de desen a unei 
situa ii reale i o reprezentare schematic  a unui sistem fizic (pârghie).  
27% dintre elevii români au realizat coresponden a pentru toate elementele unei pârghii 
(înc rc tura, punctul de sprijin, bra ul pârghiei), în timp ce al i 12% dintre ace tia reu esc s  
indice doar unul sau dou  elemente.  

O posibil  cauz  const  în terminologia diferit  utilizat  în item i cea utilizat  în practica 
româneasc . De i din schem  se pot deduce elementele pârghiei (for a rezistent  – for a activ ), 
elevii demonstreaz  c  nu pot realiza transferul i identifica elementele, folosindu-se de 
terminologia din item. În plus, una dintre for e nu este explicit reprezentat , a a cum sunt 
obi nui i elevii români. 

De asemenea, chiar f r  o temeinic  însu ire a cuno tin elor din capitolul în care se prezint  
mecanismele simple (în particular pârghia), elevii ar putea realiza simpla coresponden  între 
elementele din schi a situa iei reale i cea care prezint  elementele pârghiei. Acest item se putea 
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rezolva în mare parte i intuitiv, în cazul în care elevii ar avea formate abilit ile de a lectura i 
interpreta o reprezentare schematic . 

Se poate afirma c  60% din elevii români nu recunosc elementele unei pârghii într-o situa ie de 
via  (fie c  au gre it, fie c  nu au r spuns – 29% din totalul elevilor). Ei nu reu esc s  aplice 
cuno tin ele dobândite i s  fac  legatura între un caz real i o reprezentare schematic  a acestuia.  

 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale: 

mecanisme simple (pârghia): elementele unei pârghii într-o situa ie real . 
Gre eli procedurale: 

interpretarea elementelor unei reprezent ri schematice; 
folosirea unei terminologii diferite pentru acelea i concepte/no iuni. 

Rutine didactice: 
folosirea repetitiv  a unei terminologii stricte pentru fiecare disciplin  tiin ific  chiar atunci 
când referin a este comun , ceea ce conduce la incapacitatea de a folosi o terminologie nou  
într-un context cunoscut;  
neglijarea (trecerea în plan secund) form rii sau dezvolt rii la elevi a unor abilit i de 
prelucrare a informa iilor în urma lecturii i de utilizare a unui limbaj adecvat contextelor 
variate; 
lipsa contextualiz rii con inuturilor pred rii – înv rii – evalu rii. 

 
Item 3 – punctul B 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 43% 

Armenia 40% 

..... .... 

Lituania 19% 

România 19% 
Iordania 17% 

...... ...... 

El Salvador 1% 

Algeria Sub 1% 

Media interna ional  12% 
 

Tabelul 4.6. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S02_15 – punctul B 
 

Grila de acordare a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042244B  S02_15 
 R spuns corect 

10 1000 Newtoni.  

 R spuns incorect 
79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 

subiectului) 

 Nonr spunsuri 
99 Necompletat 

 

Faptul c  81% dintre elevi nu au putut rezolva sarcina sau au omis s  r spund  ar putea avea mai 
multe cauze, cum ar fi:  

dificultatea de a realiza coresponden a între terminologia uzitat  în item i cea din 
practica româneasc ; 

dificultatea de asociere a elementelor desenului cu elementele unei pârghii; 

dificultatea de a lucra cu o formul  în care nu sunt utilizate simboluri; 

dificult i de calcul (rapoarte i propor ii).  

De asemenea, o parte dintre elevi ar fi putut avea erori de calcul, cea mai probabil  gre eal  
fiind, probabil, cauzat  de neîmp r irea la 6 a num rului de oameni care ridic  piatra. 

 
Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale: 

mecanisme simple (pârghia): elementele unei pârghii într-o situa ie real . 
Gre eli procedurale: 

transformarea mesajului text în mesaj simbolic sau invers; 

operarea cu rapoarte i propor ii. 

Rutine didactice: 

folosirea repetitiv  a unei terminologii stricte pentru fiecare disciplin  tiin ific  chiar atunci 

când referin a este comun , ceea ce conduce la incapacitatea de a folosi o terminologie nou  

într-un context cunoscut;  

lipsa focaliz rii pe utilizarea resurselor de diferite tipuri (imagine, text, video) în activit ile 

de înv are pentru dezvoltarea abilit ilor de extragere de informa ii.  
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Lucrul mecanic 

Item 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 96% 

S.U.A. 91% 

...... ..... 

Armenia 80% 

România 80% 

Siria 79% 

...... ..... 

Qatar 55% 

Tunisia 49% 

Media interna ional  78% 
 

Tabelul 4.7. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S07_06  
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Acesta este unul din itemii cu rezultate foarte bune, atât în România, cât i pe plan interna ional. 
Aproape 80% dintre elevi recunosc faptul c  lucrul mecanic se produce la deplasarea 
c ruciorului pe planul înclinat.  

Totu i, o parte dintre elevii români (19%) au avut dificult i în utilizarea conceptului de lucru 
mecanic. Ei nu au inut cont de faptul c  trebuie s  existe deplasarea punctului de aplica ie a unei 
for e, pentru a putea vorbi de efectuarea unui lucru mecanic, de i acest aspect era explicit scris 
chiar în textul itemului. Majoritatea r spunsurilor gre ite s-au îndreptat c tre distractorii A (8% 
din totalul elevilor) i B (9% din totalul elevilor), ace tia alegând o variant  în care persoana 
depune efort fizic evident din punctul lor de vedere.   

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

lucru mecanic: defini ie, condi iile în care se efectueaz  lucru mecanic; 

stare de repaus vs. stare de mi care a corpurilor. 

Gre eli procedurale: 

interpretarea defini iei formulate în text. 

Rutine didactice: 

insuficienta exploatare a defini iilor conceptelor/ fenomenelor etc. sau a enun urilor 

principiilor/ legilor/ teoriilor în cadrul problemei de rezolvat. 
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4.2. FENOMENE TERMICE 

Item 5 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 83% 

Coreea 83% 

...... ..... 

Qatar 33% 

România 32% 
Kuweit 32% 

...... ..... 

Ghana 27% 

Botswana 25% 

Media interna ional  47% 
 

Tabelul 4.8. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S07_07  

 

Aproximativ un sfert dintre elevii români (26% care aleg varianta B) nu în eleg fenomenul de 
dilatare, considerând c  volumul unui corp nu se modific  în cursul înc lzirii. Un procent u or 
mai sc zut de elevi (22%) este format din cei care consider  c  forma unui corp se conserv  în 
timpul dilat rii i aleg varianta C. Un motiv pentru care o parte dintre elevi s-au îndreptat c tre 
varianta C ar putea fi i ambiguitatea termenului ,,forma’’. În unele cazuri elevii s-au gândit, 
probabil, în mod eronat, c  de i corpul î i modific  dimensiunile, forma r mâne aceea i (de 
exemplu, pentru ei, de i se dilat , o bil  metalic  r mâne tot sferic ). 

De asemenea, este posibil ca o parte dintre elevii care au ales variantele B sau C s  nu fi lecturat 
cu aten ie textul i în loc de m rimea care se conserv , s  fi ales una din m rimile care, din 
punctul lor de vedere, se modific . Varianta D era mai pu in atractiv , implicând cuno tin e mai 
avansate i no iuni care nu sunt prev zute în programele colare de fizic  pentru gimnaziu din 
România. Alegerea ultimei variante indic  un procent relativ important de elevi (18%) care nu au 
clar  no iunea de atom, ace tia considerând c  distan a dintre atomi se conserv  prin înc lzire. 
De i în programa de fizic  no iunea de atom nu este prezent  explicit, conceptul ar fi trebuit s  
fie cunoscut, pentru c , la chimie acesta se utilizeaz  în mod curent. De asemenea, în programa 
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colar  nu sunt nici elemente de structur  a substan elor, deci este explicabil de ce elevii români 
au probleme în explicarea mecanismului dilat rii.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

dilatarea: efectele dilat rii termice asupra substan elor; structura substan elor. 

Gre eli procedurale: 

realizarea experimentelor/ observarea pentru punerea în eviden  a efectelor înc lzirii. 

Rutine didactice: 

abordarea conceptelor de grani  din perspectiv  monodisciplinar , ceea ce conduce la 

incapacitatea de a transfera cuno tin ele dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii; 

realizarea experimentelor demonstrative de c tre profesor în activitatea de predare în cazul 

unor con inuturi considerate „facile”, cum ar fi dilatarea, în detrimentul activit ilor de 

înv are sau transformarea lor într-o observare pasiv  din partea elevilor; 

lipsa centr rii pred rii pe formularea unor sarcini de lucru sau întreb ri pentru elevi care s  

declan eze reflec ia în timpul realiz rii sau observ rii unor experimente, m sur tori; 

 nu se apeleaz  în predare la resurse didactice (filme, anima ii, model ri) care ar putea facilita 

în elegerea de c tre elevi a fenomenelor care au loc la nivel „microscopic” prin vizualizarea 

lor.  
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Item 6 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 61% 

Anglia, Israel 54% 

...... ..... 



128

Qatar 23% 

România 23% 

Serbia 23% 

...... ..... 

Ghana 21% 

Siria 19% 

Media interna ional  34% 
 

Tabelul 4.9. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S04_08  

 

O parte dintre elevi (23%) în eleg faptul c  dimensiunile atomilor nu se modific  prin înc lzire; 
totodat  ei recunosc i c , prin cre terea temperaturii, distan a dintre atomi se m re te. Un 
procent foarte apropiat (pu in peste 23%) este reprezentat de cei care recunosc faptul c  distan a 
dintre atomi se m re te, dar nu tiu c  dimensiunile atomilor r mân acelea i i aleg varianta C. 
Procentele apropiate pot indica i faptul c  elevii au oscilat între cele doua variante de r spuns 
(C i D), ei având reprezent ri corecte despre comportamentul distan ei dintre atomi, dar 
nestudiind la fizic  ce se întâmpl  cu dimensiunile atomului, au încercat s  ghiceasc .  

O propor ie important  (30%) a elevilor români nu cunosc faptul c  prin înc lzire dimensiunile 
metalului cresc i aleg varianta B. O parte dintre ace tia este posibil s  fi lecturat superficial 
textul i s  fi crezut c  se cere aranjamentul ini ial, înaintea înc lzirii. Oricare ar fi explica ia, 
elevii nu aveau no iuni legate de rolul distan ei interatomice i de faptul c  prin înc lzire 
dimensiunile atomului nu se modic . Aceas  observa ie este valabil  i pentru cei 20% dintre 
elevii români care indic  varianta A. Ace tia tiu c  dimensiunile metalului cresc prin înc lzire, 
dar consider  c  acest lucru se datoreaz  modific rii atomilor. 

Rezumând, cei mai mul i elevi nu au clar  no iunea de atom. Majoritatea (73%) consider  c  
raza unui atom se modific  semnificativ prin înc lzire. De i în programa colar  de fizic  
no iunea de atom nu este prezent  explicit, conceptul ar trebui s  fie destul de bine cunoscut 
pentru c , la chimie, se folose te în mod curent. Exist  i fenomene fizice studiate (ex: difuzia), 
care ar putea s  contureze, mai precis, no iunea de atom. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

dilatarea: efectele dilat rii termice asupra substan elor; structura substan elor. 

Gre eli procedurale 

extragerea de informa ii din diferite surse. 

Rutine didactice: 

abordarea conceptelor de grani  din perspectiva monodisciplinar  care conduce la incapa-

citatea de a transfera cuno tin ele dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii; 

nu se apeleaz  în predare la resurse didactice (filme, anima ii, model ri) care ar putea facilita 

prin vizualizarea lor, în elegerea de c tre elevi a fenomenelor care au loc la nivel 

„microscopic”.  
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Item 7  

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

Cehia 73% 

Ungaria 70% 

...... ..... 

Autoritatea Na ional  Palestinian  43% 

România 43% 

Malta 43% 

...... ..... 

Qatar 28% 

Ghana 25% 

Media interna ional  50% 
 

Tabelul 4.10. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S05_03  

 

43% dintre elevii chestiona i cunosc c  func ionarea unui termometru cu lichid se bazeaz  pe 
faptul c  alcoolul se dilat  mai mult decât sticla la înc lzire. 

O propor ie însemnat  a elevilor români (40%) nu tiu c  majoritatea substan elor î i m resc 
volumul prin cre terea temperaturii, situa ie sugerat  i de foarte multe exemple din practica de 
zi cu zi. 7% se îndreapt  c tre varianta A, în care solidul se contract , în timp ce aproximativ o 
treime din elevii chestiona i (33%) aleg varianta în care lichidul se contract . Propor ia 
însemnat  de elevi care se îndreapt  c tre distractorul B ar putea fi tentat  de natura special  din 
punctul lor de vedere a substan ei implicate (alcoolul), ei putând gândi ca acesta ar avea un 
comportament deosebit.  

No iunea de dilatare este, probabil, neclar  i pentru cei 14% dintre elevii care consider  c  un 
solid se dilat  mai mult, în compara ie cu un lichid, pentru acela i interval de varia ie a 
temperaturii. Elevii care aleg distractorul C, spre deosebire cei care aleg A sau B, tiu îns  c  
prin înc lzire, substan ele implicate se dilat .  
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 
- dilatarea: modul de func ionare a unui termometru cu lichid; dimensiuni la înc lzire; termeni 

specifici – contractare / dilatare;  

- coeficien i de dilatare. 

Rutine didactice: 

nu se apeleaz  în mod obi nuit la activit i focalizate pe exersarea de c tre elevi  a 

elementelor care caracterizeaz  investiga ia în studiul fenomenelor fizice; 

lipsa centr rii pred rii pe formularea unor sarcini de lucru/ întreb ri care s  declan eze 

reflec ia în timpul realiz rii sau observ rii unor experimente, m sur tori.  

 

 

Item 8 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud  76% 

Singapore 68% 

..... .... 

Qatar 34% 

România 34% 

Norvegia 34% 

...... ..... 

Arabia Saudit  22% 

Salvador 22% 

Media interna ional  41% 
 

Tabelul 4.11. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S01_03  
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62% dintre elevii români au ales una dintre op iunile gre ite, ceea ce indic  necunoa terea de 
c tre ace tia a caracteristicilor structurii substan elor în diferite st ri de agregare, care le-ar fi 
permis s  realizeze o compara ie. Acest lucru pune în eviden  dificultatea elevilor în a 
conceptualiza no iunile despre structura substan ei. 

În experien ele cotidiene i în cele din laboratorul de fizic , elevii nu au posibilitatea de a 
vizualiza moleculele i comportamentul acestora i, de aici, dificultatea de a face analogii cu 
aspectele macroscopice cu care pot lua contact direct. La fizic  elevii sunt obi nui i s  
caracterizeze substan a doar din punct de vedere al formei, volumului ocupat, al parametrilor 
macroscopici în general. 

O alt  posibil  cauz  este aceea c  elemente privitoare la structura substan ei sunt cuprinse cu 
prec dere în programele colare de chimie i, cel mai probabil, elevii nu reu esc s  realizeze 
transferul cuno tin elor dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii. 

Cei 14% dintre elevi care aleg distractorul A i cei 18% care se îndreapt  spre B consider  în 
mod eronat particulele unui lichid mai îndep rtate între ele decât cele ale unui gaz. Având în 
vedere con inutul programei, nu putem spune dac  elevii care se îndreapt  spre A, în compara ie 
cu cei care aleg B, cunosc faptul c  particulele unui lichid sunt mai încete i nu doar ghicesc sau 
intuiesc comportamentul acestora. 

Faptul c  elevii au dat r spunsuri gre ite în compararea lichidelor cu gazele ar putea fi explicat i 
prin aceea c  gazele pe care le cunosc în via a de zi cu zi sunt în general incolore, astfel încât 
pentru ei este dificil s - i imagineze o structur  pentru ceva „invizibil”.  

Op iunea celor 30% dintre elevi pentru r spunsul D – Particulele unui lichid sunt mai rapide i 
mai apropiate unele de altele – relev  o posibil  încercare a acestora de a aplica cuno tin ele din 
domeniul macroscopic la comportamentul particulelor care constituie substan ele. Ei tiu c  
particulele de lichid sunt mai apropiate între ele, în consecin  interac iunile sunt mai puternice i 
un efect ar putea fi c  moleculele se mi c  mai rapid. Intuirea r spunsului corect este foarte 
dificil  de realizat. 

Având în vedere aceste aspecte, în cazul unui item de acest gen, domeniul cognitiv vizat pentru 
elevii români ar putea fi ra ionamentul, mai degrab  decât cunoa terea.  

 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale 
- fenomene termice: structura substan elor în diferite st ri de agregare. 
Rutine didactice 
- abordarea conceptelor de grani  din perspectiva monodisciplinar  care conduce la 

incapacitatea de a transfera cuno tin ele dobândite la chimie în domeniul de studiu al fizicii;  
prezentarea la clas  cu prec dere a aspectelor macroscopice care caracterizeaz  substan a; 
nu se apeleaz  în predare la resurse didactice (filme, anima ii, model ri) care ar putea facilita, 
prin vizualizarea lor, în elegerea de c tre elevi a fenomenelor care au loc la nivel 
„microscopic”.  
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Item 9 

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore  79% 

China Taipei 75% 

..... .... 

Bosnia- Her egovina 48% 

România 47% 
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Bahrein 47% 

..... ..... 

Ghana 28% 

Indonezia 21% 

Media interna ional  47% 
 

Tabelul 4.12. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S03_06  

 

Faptul c  pu in peste jum tate dintre elevii români au dat unul din r spunsurile gre ite (tija de 
sticl , tija de lemn sau de plastic) se datoreaz , probabil, experien ei lor cotidiene în care ei au 
avut contact cu obiecte din plastic, sticl  sau lemn, care erau calde în apropierea unor surse de 
c ldur . Cei mai mul i dintre elevii care r spund gre it aleg distractorul D (29%), confundând, 
probabil, mecanismul fizic implicat. Ei consider  c  dac  plasticul este materialul care se tope te 
cel mai rapid, atunci i ceara de la cap tul acestei tije se va topi prima. 

Aproape o cincime dintre elevi (19%) se îndreapt  c tre distractorul A, una din cauzele posibile 
ale acestei op iuni ar putea fi i faptul c  sticla este lucioas  i în consecin , pentru ei, ceara va 
aluneca foarte repede. Num rul celor care aleg lemnul este nesemnificativ din punct de vedere 
statistic (3%), ace ti elevi neîndreptându-se c tre materialul care se va înc lzi cel mai greu. 

În concluzie, elevii tiu (uneori intuitiv, f r  a cunoa te efectiv fenomenul) c  substan ele conduc 
c ldura, îns , cel mai probabil, nu conceptualizeaz  faptul c  energia termic  se transmite în mod 
diferit în materiale, ceea ce îi pune în imposibilitatea de a le ierarhiza din acest punct de vedere. 
Cel mai probabil ace ti elevi nu cunosc mecanismul de conduc ie termic  i nici faptul c  
metalele sunt mai bune conduc toare de c ldur . 

Probabil c  elevii nu asociaz  fenomenul conduc ie termic  cu cel de agita ie termic . 

Cei 47% dintre elevii români care r spund corect demnstreaz  c  au în eles atât mecanismul de 
propagare a c ldurii în diferite medii, cât i faptul c  viteza de propagare a c ldurii depinde de 
structura substan ei. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 
- c ldura – conduc ia termic : mecanismul conduc iei; dependen a de natura substan ei; 

- conceptul de conductivitate ca proprietate m surabil  a substan elor (vitez  de propagare a 

c ldurii). 

Gre eli procedurale: 
- formularea unor concluzii în urma observ rii sau realiz rii unor experimente. 

Rutine didactice: 
- nu se aplic  în mod corespunz tor  instrumente de evaluare ini ial  pentru a determina nivelul 

de cuno tin e al elevilor sau pentru a identifica reprezent rile gre ite în leg tur  cu conceptele 
ce sunt necesare pred rii. În consecin , de multe ori, predarea se bazeaz  pe presupunerea c  
elevii au cuno tin ele necesare în elegerii noilor concepte, din experien a lor cotidian . 
  



134

Item 10 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud  74% 

China Taipei 64% 

..... ..... 

Bahrein 13% 

România 13% 

Columbia 12% 

...... ..... 

El Salvador 4% 

Quatar 4% 

Media interna ional  29% 
 

Tabelul 4.13. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S03_13  
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Grila de acordare a scorurilor 

Not : Un r spuns corect trebuie s  indice 100° C (egal, la fel) i s  includ  o explica ie corect , bazat  
pe faptul c  fierberea apei (schimbarea de faz ) are loc la o temperatur  constant . 

 

Cod R spuns Item: S022069  S03_13 

 R spuns corect 

10 100° C (egal). Cu o explica ie corect  bazat  pe faptul c  fierberea apei are loc la o temperatur  
constant . 
Exemple:  
Egal. Punctul de fierbere al apei este 100 de grade. 

100  C. Deoarece acesta este cel mai mare punct de fierbere. 

Egal. Apa fierbe la 100  C indiferent de condi ii. 

Egal. Este nevoie numai de 100  C pentru a fierbe apa. Excesul de energie produce evaporarea 
apei. 

Egal pentru c  este înc  la punctul de fierbere, de 100  C. 

 R spuns incorect 

70 100° C (egal). F r  explica ie sau cu explica ie incorect . 
Exemple: 
Egal. Nu este suficient timp pentru a se înc lzi. 

100  C. Deoarece termometrele nu indic  mai mult. 

71 Mai mare de 100° C. F r  explica ie sau cu explica ie incorect . 
Exemple: 
Mai mare. Deoarece dac  o înc lze te din nou, ar fi fierbinte de la înc lzirea precedent . 
Mai mare. Deoarece a stat acolo mai mult timp.  
Mai mare. Deoarece a c p tat mai mult  c ldur . 
Mai mare. Acela este punctul de fierbere. Dac  o las  suficient de mult s-ar evapora. 
Mai mare. Cre te în fiecare secund . 

Mai mare. Punctul de fierbere este de 100  C, dar poate cre te înainte de a se evapora. 

Mai mare. Apa fiart  poate ajunge la temperatura de 100  C. 

72 Mai pu in de 100° C.  F r  explica ie sau cu explica ie incorect . 
Exemple: 
Mai pu in. Deoarece dac  aceasta nu fierbe, este mai jos de punctul de fierbere de 100° C. 
Mai pu in. În timp ce apa fierbe, punctul de fierbere scade. 
Mai pu in. Nu mai este pe foc. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat  

 

Cei 13% dintre elevii români care men ioneaz  c  termometrul ar trebui s  indice aceea i 
temperatur  i reu esc s  formuleze o explica ie corect  dovedesc în elegerea fenomenelor care 
se produc în timpul fierberii. Acestor elevi li se adaug  cei 16% care indic  temperatura corect , 
dar fie nu î i argumenteaz  deloc r spunsul, fie o fac în mod eronat.  



136

Cele 20 procente asociate elevilor care afirm  c  termometrul indic  mai mult de 100 de grade 
Celsius pot s  indice faptul c  ace ti elevi tiu c  în timpul fierberii (evapor rii) lichidul absoarbe 
c ldur  din exterior.  

Cei 34% dintre elevii români care apreciaz  c  termometrul ar trebui s  arate mai pu in, cel mai 
probabil, au fost distra i de formularea din enun , referitoare la oprirea înc lzirii, dar mai ales de 
faptul c  m surarea temperaturii se face dup  5 minute, f r  a fi foarte clar dac  apa într-adev r 
mai fierbe. Adverbul ,,apoi’’, folosit în enun , poate induce ideea m sur torii la un moment de 
timp ulterior, în care apa nu mai fierbe. Acest lucru reiese i din unele explica ii folosite (a se 
vedea grila de acordare a scorurilor): Deoarece dac  aceasta nu fierbe, este mai jos de punctul 
de fierbere de 100° C. 

De asemenea, r spunsurile gre ite pot avea drept cauz  confuzia pe care, cel mai probabil, elevii 
o realizeaz , între concepte diferite, dar dependente cum ar fi c ldura i temperatura. Pentru 
peste 60% dintre elevi, probabil, acceptarea de c dur  este asociat  doar cu cre terea 
temperaturii ( i invers), ei neglijând sau necunoscând fenomenele care au loc în interiorul 
substan ei. 

O cauz  a dificult ii de a conceptualiza fenomenul de fierbere poate fi i faptul c  elevii nu 
vizualizeaz , în experien ele cotidiene i în cele din laboratorul de fizic , moleculele i 
comportamentul acestora. iar de aici i dificultatea lor de a face analogii cu aspectele 
macroscopice  care permit luarea de contact direct.  

17% dintre elevi au dat alte r spunsuri, au omis sau nu au ajuns s  r spund . 

În concluzie, majoritatea elevilor români nu conceptualizeaz  fenomenele care se produc în 
timpul fierberii sau realizeaz  confuzii între evaporare i fierbere, ambele fenomene de 
transformare din stare lichid  în stare gazoas . 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- fierberea: fenomenele care se produc în timpul fierberii; vaporizare (evaporare i fierbere), 

temperatura de vaporizare;  

- constan a temperaturii în timpul fierberii. 

Rutine didactice: 

- lipsa focaliz rii pe activit i experimentale care presupun un demers de investiga ie tiin ific  

în studiul fenomenelor fizice;  

- nu se folosesc modele în activitatea de predare, pentru a facilita vizualizarea de c tre elevi a 

fenomenelor care se produc în interiorul substan ei, la nivel „microscopic”. 
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Item 11 

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 52%  

China Taipei 43%  

...... ..... 

Italia 21%  

România 21%  

Bahrein 21%  

...... ..... 

Botswana 5%  

Qatar 2%  

Media interna ional  25%  
 

Tabelul 4.14. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S05_08  

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Un r spuns corect se bazeaz  pe masa apei, r mas  neschimbat , ca urmare a solidific rii 
(conservarea masei în timpul schimb rii de stare). R spunsurile pot viza posibilitatea evapor rii 
apei sau men inerii aerului în timpul solidific rii. Un cod corect poate, de aceea, s  fie acordat 
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pentru 300 grame, mai pu in de 300 grame, sau mai mult de 300 grame, cu explica ia care arat  
clar c , elevul a în eles c  masa nu se schimb  ca rezultat al schimb rii de stare. Explica ia care 
include o afirma ie adev rat  despre modificarea densit ii, dar care nu se aplic  problemei în 
cauz , este scorat  ca incorect  (Cod 70 sau 71). 

Cod R spuns Item: S022281 

 R spuns corect 

10 300g. Cu o explica ie corect . 
Exemple:  
300g. Apa se schimb  în aceea i cantitate de ghea .  
Aceea i. Apa înghea  numai.  
Aceea i mas . Nimic nu dispare. 
Aceea i. Doar pentru c  apa înghea  nu înseamn  c  ea con ine mai multe sau mai pu ine 
grame.  
Aceea i. Chiar dac  apa înghea  r mâne la aceea i greutate.. 
Aceea i. Masa este constant  în timpul unui proces fizic. Singura diferen  este densitatea. 

11 Mai pu in de 300g. O explica ie corect  se bazeaz  pe faptul c  o parte din ap  se evapor .  
Exemple: 
Greutatea ghe ii nu se va schimba, dar pu in  ap  s-ar putea evapora. 
Greutatea ghe ii sensibil mai mic  din moment ce o parte din ap  se evapor . 

12 Mai mult de 300g. Cu o explica ie corect  bazat  pe masa adi ional  a aerului încorporat. 
Exemple: 
Mai mult. Apa are aceea i mas , deci nu are buzunare de aer. Ghea a î i cre te volumul, deci 
aerul p trunde în ea, iar aerul are mas . 

Mai mult. Aerul este blocat în untru când apa înghea . 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 

70 Mai pu in de 300g. F r  nicio explica ie sau cu explica ie incorect . 
Exemple: 
Mai pu in. Ghea a are densitate mai mic , deci greutate mai mic . 
Mai pu in. Când apa înghea  î i cre te volumul i are o densitate mai mic . 
Mai pu in. Când apa înghea  pierde din greutate. 

71 Mai mult de 300g. F r  nicio explica ie sau explica ie incorect  . 
Exemple: 
Mai mult. Ghea a î i cre te volumul i are nevoie de mai mult spa iu. 
Mai mult. Densitatea cre te când apa înghea . 
Mai mult.  Ghea a este mai grea decât apa, un solid este mai greu decât un lichid. 

72 300g. F r  nicio explica ie sau explica ie incorect . 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat  
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Un num r relativ mic de elevi (21%) consider  c  masa ghe ii este aceea i cu masa apei i 
reu esc s  explice acest lucru (exemple: „apa se schimb  în aceea i cantitate de ghea ” sau 
„apa înghea  numai” sau „aceea i mas , nimic nu dispare” sau „doar pentru c  apa înghea  
nu înseamn  c  ea con ine mai multe sau mai pu ine grame”).  

Niciunul dintre elevii români nu justific  o eventual  modificare a masei (prin evaporare sau prin 
încorporarea unor bule de aer). Foarte probabil, acest rezultat este determinat de modul în care se 
impune ideea de model în coal . Idealizarea excesiv  a realit ii ne poate îndep rta, uneori, de 
realitatea înconjur toare. 

Sunt elevi (12%) care consider  c  masa scade, dar, fie nu justific , fie dau explica ii gre ite, de 
genul „când apa înghea  pierde din greutate”.  

Cei mai mul i elevi (41%) afirm  c  masa ghe ii este mai mare, cu justific ri de tipul „ghea a î i 
cre te volumul i are nevoie de mai mult spa iu” sau „densitatea cre te când apa înghea ” sau 
„ghea a este mai grea decât apa, un solid este mai greu decât un lichid” ori f r  s  aduc  niciun 
fel de explica ii. 

O alt  parte dintre elevi (19%) accept  c  masa nu se modific  în procesul de înghe are a apei, 
dar nu pot oferi o explica ie în acest sens. Una din cauzele probabile este lipsa unei clarific ri a 
conceptului de mas  sau dificulatea formul rii unei explica ii în scris. De i, la chimie elevii 
opereaz  cu conservarea masei, transferul de cuno tin e, în alt context, este extrem de ineficient. 

 
Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- schimbarea st rii de agregare – topirea/solidificarea; conservarea masei la schimbarea st rii de 

agregare. 

Gre eli procedurale: 

comunicarea în scris a explica iilor. 

Rutine didactice: 

lipsa focaliz rii pe activit i care solicit  argumentarea în scris a rezultatelor;  

lipsa obi nuin ei de a ie i din sfera no iunilor/ legilor de conservare în condi ii ideale i 

adaptarea la situa ii reale.  
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Item 12 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea 61% 

Slovenia 58% 

...... ..... 

Federa ia Rus  51% 

România 51% 

Lituania 49% 

...... ..... 

Botswana 6% 

Algeria 3% 

Media interna ional  30% 
 

Tabelul 4.15. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S03_14  

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Pentru a primi credit, r spunsurile trebuie s  fac  referire la viteza relativ  de înghe are a apei i 
a saramurii (apei s rate). R spunsurile pot include fie o referire la problema aflat  sub 
investiga ie experimental  (determinarea efectului s rii asupra punctului de înghe  al apei pentru 
Cod 10, fie o concluzie bazat  pe cuno tiin e tiin ifice a priori (ex. apa pur  va înghe a prima) 
pentru Cod 11. Explica iile bazate pe cuno tiin ele din practic : sarea coboar  punctul de înghe  
al apei, ar trebui s  primeasc  Cod 19. 
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Cod R spuns Item: S022268  S03_13 

 R spuns corect 

10 R spunsul include o definire a problemei: determinarea efectului s rii dizolvate asupra 
înghe ului (punct/ temperatur , vitez ) apei. 

Exemple: 
Trebuie aflat dac  sarea afecteaz  înghe area apei. 

Ea poate afla care container înghea  întâi. 

Ea poate afla dac  apa înghea  mai u or în prezen a s rii dizolvate sau f r . 

11 R spunsul include o concluzie asupra vitezei relative de înghe  (sau punctelor/ temperaturilor de 
înghe ) bazate pe o cunoa tere tiin ific  a priori. 

Exemple: 
Apa normal  înghea  înaintea apei s rate. 

Apa s rat  nu va înghe a înc . 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 

70 Afirm  faptul c  apa s rat  va înghe a mai întâi. 
Exemple: 
Apa s rat  va înghe a mai întâi pentru c  are un solid în ea. 

Apa plat  nu va înghe a înc . 

71 Afirm  faptul c  apa s rat  nu va înghe a niciodat  (sau similar). [Extrapolare dincolo de 
condi iile experimentului.] 
Exemple: 
Containerul care con ine sare nu va înghe a niciodat . 

Apa s rat  (saramura) nu poate înghe a din cauza cristalelor de sare. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat  
 

Observa ie: „Apa s rat  nu înghea ” (cod 11) 
         „Apa s rat  nu înghea  niciodat ” (cod 71) 

Procentul de r spunsuri corecte (51%) ar putea indica o bun  cunoa tere de c tre elevii români a 
fenomenelor de topire/solidificare, dar mai ales a efectului pe care îl are sarea asupra punctului 
de înghe  al apei. Doar o mic  parte dintre elevi (14%) includ i o definire explicit  a problemei 
studiate: determinarea efectului s rii dizolvate asupra înghe ului apei, cu diferite variante 
(„Trebuie aflat dac  sarea afecteaz  înghe area apei”, „Ea poate afla care container înghea  
întâi”, „Ea poate afla dac  apa înghea  mai u or în prezen a s rii dizolvate sau f r ”). Cele 
mai multe r spunsuri corecte (34% din total) se bazeaz  pe cunoa terea fenomenului prin 
experien a practic  – înv are în context informal, realizând transferul de cuno tin e din via a de 
zi cu zi în domeniul academic. 

Îngrijor tor este faptul c  28% din totalul elevilor români nu r spund deloc la aceast  întrebare. 
Aceasta sugereaz  c  folosirea unui experiment pentru investigarea realit ii înconjur toare nu 
reprezint  o metod  de evaluare/de lucru pentru o parte din colari i/sau c  ei nu reu esc s  
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formuleze o explica ie în scris. Acestora li se adaug  12% cu r spunsuri ilizibile sau total 
eronate. O mic  parte (aproape 5% din total) în eleg experimentul, dar fie cuno tin ele a priori 
sunt gre ite (ei consider  c  apa s rat  înghea  la o temperatur  mai ridicat  decât apa pur ), fie 
extrapoleaz  dincolo de condi ii (apa s rat  nu înghea  niciodat ). 

O alt  posibil  explica ie a erorilor este legat  de faptul c  programele colare de fizic   pentru 
gimnaziu nu prev d studierea varia iei temperaturii de solidificare a unei substan e în func ie de 
diver i factori (puritate, presiune). 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 
- topirea/solidificarea: efectul s rii asupra punctului de înghe  al apei. 

Gre eli procedurale: 

formularea/identificarea problemei de investigat;  

comunicarea în scris a explica iilor. 

Rutine didactice: 

lipsa focaliz rii pe activit i de înv are bazate pe demersul de investiga ie tiin ific  în studiul 

fenomenelor fizice; 

neglijarea (trecerea în plan secund) form rii sau dezvolt rii la elevi a unor abilit i de 

prelucrare a informa iilor în urma lecturii i de utilizare a unui limbaj adecvat contextelor 

variate. 
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4.3. ELECTRICITATE I MAGNETISM 

Item 13 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 71% 

Singapore 61% 

...... ..... 

Republica Ceh  45% 

România 43% 

Serbia 43% 

...... ..... 

Cipru 2% 

Algeria 2% 

Media interna ional  23% 
 

Tabelul 4.16. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S04_09  
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Grila de acordare a scorurilor 

Not : Dac  în diagram  este corect notat N sau S, dar explica ia este minim  sau nu este dat , se acord  
codul 20. 

Cod R spuns Item: S042292  S04_09 
 R spuns corect 
20 Se refer  la poli opu i (NS sau SN) I la polii de acela i fel (NN sau SS). Atragerea sau 

respingerea pot fi, sau nu, men ionate. 
Exemple:  
1. Magne ii X i Y se atrag deoarece polii N i S stau fa  în fa . 
2. Magne ii Y i Z r mân separa i deoarece ei pot avea polii N-N sau S-S fa  în fa  

1. Magne ii X i Y se atrag unul pe cel lalt deoarece au polii opu i fa  în fa . 
2. Magne ii Y i Z se resping deoarece au polii de acela i fel fa  în fa . 

 R spunsuri par ial corecte 
10 Se refer  la poli opu i (NS sau SN) SAU la polii de acela i fel (NN sau SS). Atragerea sau 

respingerea poate s  fie sau s  nu fie men ionat . 
Exemple: 
1.Partea Y st  fa  în fa  cu partea X (incorect). 
2.Partea lui Y din apropierea lui Z este aceea i,  de ex. sud i sud (corect). 

1. Magne ii X i Y se atrag pentru c  nu sunt la fel (corect). 
2. Magne ii Y i Z r mân separa i pentru c  ei sunt nord i sud. (incorect). 

11 Men ioneaz  atrac ia i/sau respingerea, dar nu explic  de ce. 
Exemple: 
1. Magne ii X i Y se ating deoarece for ele magnetice fac ca magne ii s  se atrag . 
2. Magne ii Y i Z r mân separa i deoarece for ele magnetice îi îndep rteaz . 

1. Magne ii X i Y se ating deoarece anumite p r i ale magne ilor se atrag. 
2. Magne ii Y i Z r mân separa i deoarece  anumite p r i ale magne ilor se resping. 

 R spuns incorect 
70 R spunsul inverseaz  polii ( poli asemenea se atrag i poli diferi i se resping). 

Exemple:  
1. Magne ii X i Y se alipesc deoarece polii lor sud i sud se atrag.  
2. Magne ii Y i Z r mân separa i deoarece ei sunt nord i sud. 

71 R spunsurile se refer  la polii pozitivi sau negativi (de la circuitele electrice). 
Exemple: 
1. Magne ii X i Y au fe ele opuse, fa  în fa , a a c  se conecteaz . 
2. Magne ii Y i Z au acelea i fe e, fie pozitive, fie negative, fa  în fa , deci nu se conecteaz . 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 
99 Necompletat 

 

O parte semnificativ  dintre elevi (43%) – aproape dublu fa  de media interna ional  – reu e te 
s  explice corect a ezarea magne ilor, pornind de la tipurile de interac ie magnetic : atrac ie 
pentru polii opu i, respectiv respingere pentru polii de acela i fel. („Magne ii X i Y se atrag 
deoarece polii N i S stau fa  în fa . Magne ii Y i Z r mân separa i deoarece ei pot avea polii 
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N-N sau S-S fa  în fa ”, sau „Magne ii X i Y se atrag unul pe cel lalt deoarece au polii opu i 
fa  în fa . Magne ii Y i Z se resping deoarece au polii de acela i fel fa  în fa .”) 

Pentru o alt  parte dintre elevi no iunea de interac ie magnetic  este foarte slab conturat : 16% 
nu r spund deloc la întrebare i înc  22% dau r spunsuri total gre ite.  

Exist  un num r relativ mic de elevi (circa 5%) care vorbesc de interac ii electrice (ex. „fe e cu 
acela i semn”). Eroarea ar putea proveni din neîntrebuin area limbajului tiin ific adecvat i din 
încercarea unei analogii cu interac ia electrostatic  (men ionând magne i cu fe e pozitive/ 
negative). 

O propor ie foarte mic  dintre elevi (3%) reu e te s  explice corect una din interac ii i incorect pe 
cealalt , ceea ce sugereaz  o consolidare incomplet  a no iunii de interac ie magnetic .  

O alt  categorie (9%) este format  din elevii care men ioneaz  atrac ia sau respingerea pentru 
cele dou  cerin e, dar nu ofer  efectiv o explica ie pentru afirma iile f cute (exemplu: „Magne ii 
X i Y se ating deoarece anumite p r i ale magne ilor se atrag.”). Posibila explica ie ar fi c  
ace ti elevi nu au obi nuin a de a- i argumenta opiniile sau c  nu st pânesc limbajul tiin ific 
necesar. 

 
Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 
- magne i, interac iuni magnetice: poli magnetici. 

Gre eli procedurale: 

comunicarea în scris a explica iilor.  

Rutine didactice: 

lipsa obi nuin ei de a argumenta în scris rezultatele; 

utilizarea unor metode expozitive în predare f r  a antrena elevii în activit i de înv are 

autentice mai ales în situa ia în care profesorul consider  c  no iunile, cum ar fi interac iunile 

magnetice, sunt simple sau cunoscute de c tre elevi din experien a cotidian ; nu se faciliteaz  

observarea dirijat  a experimentelor; 

nu se aplic  în mod corespunz tor  instrumente de evaluare ini ial  pentru a determina nivelul 

de cuno tin e al elevilor sau pentru a identifica reprezent rile gre ite în leg tur  cu conceptele 

pe care se bazeaz  predarea. 
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Item 14 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore  68% 

China Taipei 67% 

..... ..... 

Ucraina 43% 

România 43% 

Tunisia 42% 

...... ..... 

Qatar 16% 

Botswana 15% 

Media interna ional  44% 
 

Tabelul 4.17. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S03_04  
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Grila de acordare a scorurilor 

Cod R spuns Item: S022022  S03_04 

 R spuns corect 

10 8 

 
R spuns incorect 

70 6 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

99 Necompletat 

  

Cei 43% dintre elevii români care au indicat r spunsul corect dovedesc c  au conceptualizat 
faptul c  între tensiune i intensitatea curentului electric este o rela ie de direct  
propor ionalitate, c  raportul lor este o m rime constant .  

Un procent foarte apropiat de al celor care au r spuns corect (41% dintre elevii români) 
completeaz  tabelul cu valoarea 6. Aceasta eviden iaz  faptul c  ei nu cunosc dependen a dintre 
tensiunea electric  i intensitatea curentului electric corespunz tor i c  au încercat s  deduc  
rezultatul în baza unor corela ii matematice. De men ionat totu i, c  un ra ionament matematic 
corect, ar fi condus tot la cifra 8. 

De asemenea, cei 16% dintre elevi, care au dat alte r spunsuri incorecte sau au omis s  r spund , 
fac dovada necunoa terii faptului c  raportul  dintre tensiunea electric  i intensitatea curentului 
electric corespunz tor este o constant  a materialului i reprezint  chiar rezisten a electric . 

 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale: 
- legea lui Ohm: rela ia de direct  propor ionalitate între tensiune i intensitatea curentului 

electric. 
Gre eli procedurale: 

deducerea unei valori folosind termenii unui ir care respect  o rela ie de propor ionalitate. 
Rutine didactice: 

folosirea repetitiv  a unor situa ii de înv are monodisciplinar  specifice, ceea ce conduce la 
incapacitatea elevilor de a realiza transferuri între discipline (matematic  – fizic ). 
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Item 15 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 67% 

Ungaria 52% 

...... ..... 

Federa ia Rus  30% 

România 28% 

Coreea 24% 

...... ..... 

Salvador 1% 

Lituania 1% 

Media interna ional  18% 
 

Tabelul 4.18. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S04_07  

 

Grila de acordare a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042196  S04_07 
 R spuns corect 

10 Face una din men iunile: 
i) un circuit paralel are mai mult decât o cale de trecere a curentului, iar dac  una este închis , 
cealalt  va func iona SAU ii) dac  un corp de iluminat nu func ioneaz , celelalte vor func iona.  
Exemple: 
Dac  este un defect pe un circuit, restul va func iona ca de obicei.  
Avem posibilitatea de a aprinde diferite corpuri de iluminat, în diferite momente, dup  cum 
dorim. 
Dac  un bec se arde, celelalte func ioneaz . 
Dac  un corp de iluminat se stric , celelalte înc   pot fi folosite. 
Dac  un bec sau corp de iluminat este stricat, acestea nu întrerup circuitul. 

 R spuns incorect 
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79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 
99 Necompletat 

 

Un procent de 28% dintre elevi formuleaz  r spunsuri corecte la întrebare, indicând cel pu in un 
avantaj al grup rii paralel în compara ie cu gruparea serie („Dac  este un defect pe un circuit, 
restul va func iona ca de obicei”, „Avem posibilitatea de a aprinde diferite corpuri de iluminat, 
în diferite momente, dup  cum dorim”, „Dac  un bec se arde, celelalte func ioneaz ”, „Dac  un 
corp de iluminat se stric , celelalte înc  pot fi folosite”, „Dac  un bec sau corp de iluminat este 
stricat, acestea nu întrerup circuitul” etc). 

Peste o treime dintre elevii români (34%) nu dau niciun r spuns la acest item, ceea ce sugereaz  
ei c  ei au dificult i mari în în elegerea conceptului de grupare a elementelor de circuit sau în a-
i justifica în scris ideile.  

O propor ie mare a elevilor (37%) d  o solu ie gre it , ceea ce indic  faptul c  ei ar avea 
probleme în diferen ierea grup rii serie de gruparea paralel a consumatorilor. 

 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale 

gruparea becurilor în serie vs. gruparea în paralel. 
Gre eli procedurale 

comunicarea în scris a explica iilor; 
formularea unor conluzii în urma observ rii sau realiz rii unor experimente. 

Rutine didactice: 

lipsa centr rii pe activit i care s  solicite elevilor exprimarea i sus inerea unor argumente, 

comunicarea în diverse forme; 

insuficienta asumare a rolului cadrului didactic de facilitator al înv rii, manifestat  prin lipsa 

sprijinului acordat elevilor de a observa folosind întreb ri ajut toare care s  declan eze 

reflec ia elevilor în leg tur  cu cauzalitatea celor observate. 
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Item 16 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Bahrein  78% 

Japonia 70% 

…  

El Salvador 30% 

România 29% 

Malta 28% 

...... ..... 

Tunisia, Slovenia 15% 

Malaysia 15% 

Media interna ional  37% 
 

Tabelul 4.19. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S01_04  
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Cei mai mul i dintre elevi au ales distractorul B (41%). Cel mai probabil ei nu au realizat faptul 
c  firul conectat la baterie este izolat sau nu cunosc rolul izolatorului. Ace ti elevi au identificat 
corect faptul ca fierul (cuiul) este conductor electric. Acela i distractor este ales i de 40% dintre 
elevi, la nivel interna ional. 

27% dintre elevi aleg varianta ,,Nu se va întâmpla nimic’’; cel mai probabil, ei au fost distra i de 
referirea în item la un izolator despre care tiu c  nu conduce curentul electric. În consecin , 
pentru acei elevi, dac  nu se stabile te un curent electric, nu apare niciun efect. 

29% din num rul elevilor români, care au r spuns ,,Cuiul va deveni un magnet’’, conceptuali-
zeaz  efectul magnetic al curentului electric, realizând comportarea ca un magnet al cuiului, dac  
acesta din urm  este înf urat cu firul izolat str b tut de curent electric. 

Cei 3% dintre elevi, care au ales varianta ,,Cuiul se va topi’’, probabil, au cuno tin e despre 
efectul termic al curentului electric sau/ i experien e de metale topite la trecerea curentului 
electric (pistolul de lipit). Asociind faptul c  acolo se stabile te un curent electric, apare 
fenomenul de înc lzire i, implicit, topire.  

Cauzele necunoa terii acestor aspecte sau ale confuziilor pe care elevii le fac ar putea fi în 
primul rând legate de dificultatea lor de în elegere a rolului unui conductor izolat, de însu irea 
defectuoas  a no iunilor legate de efectele curentului electric i, într-o mai mic  m sur , de 
necunoa terea aspectelor legate de mecanismul de producere a curentului electric. În concluzie, 
analiza prezentat  relev  c  peste 70% dintre elevii români nu demonstreaz  nici cunoa terea 
condi iilor de apari ie a curentului electric, nici a rolului mediului conductor/ izolator i/ sau nici 
a cunoa terii  efectelor curentului electric. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

conductori, izolatori: rolul unui fir (conductor) izolat în circuit; 

efectele curentului electric: efectul magnetic al câmpului electric. 

Gre eli procedurale: 

lecturarea unui text în coroborare cu lectura grafic  i interpretarea acestuia; 

formularea unor concluzii în urma observ rii sau realiz rii unor experimente; 

realizarea de analogii cu fenomenele/procesele cunoscute, familiare; 

stabilirea rela iilor de cauzalitate în cadrul fenomelelor fizice. 

Rutine didactice: 

insuficienta asumare a rolului cadrului didactic de facilitator al înv rii, manifestat  prin lipsa 

sprijinului acordat elevilor de a observa folosind întreb ri ajut toare care s  declan eze 

reflec ia elevilor în leg tur  cu cauzalitatea celor observate. 
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4.4. OPTIC  

Item 17 

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud  77% 

Singapore 71% 

..... .... 

Indonezia 48% 

Romania 47% 

Siria 44% 

...... ..... 

Cipru 34% 

Bosnia i Her egovina 28% 

Media interna ional  48% 
 

Tabelul 4.20. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S02_07  

 

Pentru cei 14% dintre elevi, care au ales prima op iune de r spuns, ,,care trec prin obiect”, 
lumina este perceput  ca preluând culoarea obiectului – lumina este ro ie pentru c  ea trece 
printr-un corp de culoare ro ie (se refer  la culoarea corpurilor transparente). Ei confund  
culoarea corpului opac cu a celui transparent. 

17% au ales varianta ,,absorbit  de obiect’’. O posibil  explica ie a acestui r spuns poate s  se 
refere la faptul c  se consider  c  ,,absorb ia” este o caracteristic  a corpului opac, m rul fiind 
perceput ca un corp opac.   

47% au ales ,,care sunt reflectate de obiect’’ i cel mai probabil, recunosc intuitiv rezultatul 
fenomenului de reflexie selectiv  (retroîmpr tiere dispersiv ), chiar dac  în programa colar  nu 
este prev zut acest concept. 

R spunsul ,,care se deplaseaz  în jurul obiectului’’ este ales de 19% dintre elevi, ceea ce pune în 
eviden  faptul c  ei nu tiu c  lumina se deplaseaz  în linie dreapt . 

În concluzie, din analiza de mai sus rezult  c , în ccea ce-i prive te pe elevii români:  

se face confuzie între fenomenele optice de absorb ie a luminii i de reflexie a luminii; 
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nu s-a realizat conceptualizarea propag rii rectilinii a luminii, descompunerii luminii albe în 
culorile componente, precum i a reflexiei selective; 
nu este clar c  vedem tot ce ne înconjoar  datorit  undelor luminoase care ajung la organul 
vederii, deci a undelor reflectate sau refractate de obiecte. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 
- fenomene optice: percep ia obiectelor i a culorii; propagarea razelor de lumin  (rectilinie); 

absorb ia vs. reflexia luminii. 

Rutine didactice: 
- limitarea la informa iile din manual i lipsa focaliz rii proiect rii didactice pe teme sau 

con inuturi în leg tur  cu cotidianul, chiar dac  acestea nu sunt men ionate explicit în 

programa de fizic .  
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4.5. FENOMENE ACUSTICE 

Item 18 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud  90% 

China Taipei 89% 

..... .... 

Liban 69% 

România 68% 

Italia 67% 

..... ..... 

Maroc/ Qatar 44% 

Ghana 34% 

Media interna ional  65% 
 

Tabelul 4.21. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S03_05  

 

Cei 68% elevi români care au ales varianta corect  – „pe Lun  nu exist  aer prin care s  se 
propage sunetul” – cunosc mecanismul propag rii vibra iilor sonore i necesitatea prezen ei 
materiei pentru ca vibra iile s  se propage din aproape în aproape. 

Cei 16% dintre elevii români care au ales varianta ,,atrac ia gravita ional  pe Lun  e prea 
mic ’’, cel mai probabil, nu au conceptualizat no iunea de sunet i nu cunosc mecanismul de 
propagare a sunetului sau, poate, au f cut leg tura între atrac ia gravita ional  a Lunii, care este 
foarte slab  (de aproximativ 6 ori mai mic  decât pe P mânt), i inexisten a atmosferei/aerului pe 
Lun . 
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Faptul c  3% dintre elevi aleg r spunsul B ,,temperatura pe lun  este prea sc zut ’’ reflect , 
probabil, asocierea pe care o fac între propagarea sunetului i viteza sunetului, despre care ei tiu 
c  este influen at  de caracteristicile mediului.  

Cei 11% elevi care aleg r spunsul D, ,,mun ii de pe Lun  nu pot reflecta sunetul’’, probabil c  
aplic  ni te cuno tin e din experien a cotidian , care le arat  c  unele materiale se folosesc ca 
izolatoare din punct de vedere fonic datorit  faptului c  au proprietatea de a „absorbi” sunetul. În 
aceste condi ii, elevii respectivi presupun c  mun ii de pe Lun  pot avea acea proprietate i, ca 
urmare, sunetul nu se reflect , ci se pierde. 

Celor pu in sub 30% elevi care au dat un r spuns gre it li se adaug  înc  3% – cei care nu au 
r spuns. 

Din analiz  rezult  c  aproximativ o treime dintre elevii români au dificult i în: 

în elegerea mecanismului de propagare a sunetului, reflexie a sunetului i aplicarea 
cuno tin elor de mecanic : interac iune, mi care, reflexie în studiul sunetului; 

încadrarea sunetului i a undei într-o categorie de concepte utilizate în fizic  precum fenomen, 
corp, proprietate, stare, lege, m rime .a.m.d. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- propagarea sunetului: mecanismul de propagare. 

Rutine didactice: 

nefolosirea unor resurse pentru modelarea propag rii vibra iilor pentru în elegerea mecanis-

mului de propagare, a condi iilor necesare propag rii vibra iilor, lipsa analogiilor. 

 

Item 19 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 76% 

China Taipei 72% 

...... ..... 
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Serbia 35% 

România 34% 

Israel 34% 

...... ..... 

Turcia 14% 

Georgia 10% 

Media interna ional  36% 
 

Tabelul 4.22. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S07_08  

 

Este evident c , pentru cea mai mare parte a elevilor (65%), propriet ile sunetului sunt neclare. 
Este probabil c , cei mai mul i dintre ei, nu realizeaz  leg tura dintre tonalitate i în l imea 
sunetului, poate i pentru c , termenul de ton nu este folosit în programa colar . O parte dintre 
elevi (16%) nu g sesc o leg tur  între for a cu care este ciupit  coarda i volumul sunetului emis, ei 
alegând unul dintre distractorii A (11%) i D (5%); probabil, elevii respectivi nu fac echivalen a 
dintre volumul sunetului i intensitatea acestuia: cei 11% cred c  volumul nu se modific , ci doar 
tonul, în timp ce 5% consider  c  nu se modific  nimic când coarda este ciupit  mai tare. 

Majoritatea elevilor (49%, care aleg distractorul C) nu observ  faptul c  în l imea sunetului 
depinde doar de caracteristicile sursei (dimensiuni, elasticitate, mas ), nu i de modul în care 
aceasta este stimulat  din exterior. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- percep ia sunetului: propriet ile sunetului; leg tura între tonalitate i în l imea sunetului; 

factorii care determin  în l imea sunetului. 

Rutine didactice: 

- nefolosirea unui unor resurse pentru modelarea propag rii vibra iilor, pentru observarea 

leg turii între cauza i efectul unor fenomene sau procese;. 

- lipsa analogiilor în activitatea de predare. 
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Item 20 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud  76% 

Japonia 72% 

..... .... 

Maroc 54% 

România 54% 

Arabia Saudit  54% 

...... ..... 

Qatar 40% 

Liban 40% 

Media interna ional  54% 
 

Tabelul 4.23. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S02_08  

 

Varianta ,,Undele sonore de amplitudine înalt  au energie mai sc zut  i se aud mai încet’’, 
aleas  de 11% dintre elevii români, pune în eviden  faptul c  ace tia nu cunosc no iunile de 
amplitudine i energie a undelor.  

Cei mai mul i dintre cei 54% dintre elevi care r spund corect probabil nu au studiat no iunile 
implicate (nu sunt prev zute în programa colar ), dar reu esc s  le coreleze intuitiv, cel mai 
probabil pe baza analogiilor cu alte con inuturi.  

Cei 20% elevi care aleg varianta D ,,Undele sonore de amplitudine înalt  au aceea i energie i 
se aud mai tare.’’ nu realizeaz  corela ia dintre amplitudinea undelor i energia lor. Probabil din 
cauz  c  nu vizualizeaz  faptul c  vibra ia produce mi carea particulelor din jur. Aceea i 
problem  se remarc  i în cazul celor 10% dintre elevii români care au ales varianta C ,,Undele 
sonore de amplitudine înalt  au aceea i energie i se aud mai încet.’’. În plus, cei din urm  nu 
asociaz  corect nici propriet ile amplitudinii cu modul în care este perceput sunetul.  
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- propriet ile undelor sonore: coresponden a amplitudine – energie; caracteristicile sunetului i 

undelor. 

Rutine didactice: 

- limitarea la informa iile din manual i lipsa focaliz rii pe aspecte sau informa ii în leg tur  cu 

cotidianul, chiar dac  acestea nu sunt con inute explicit în programa de fizic . 
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4.6. MECANICA FLUIDELOR 

Item 21 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 62% 

Cehia 61% 

...... ..... 

S.U.A. 36% 

România 36% 

Italia 35% 

...... ..... 

Egipt 5% 

Ghana 4% 

Media interna ional  34% 
 

Tabelul 4.24. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S05_02  

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Un r spuns corect trebuie s  arate suprafa a apei, în AMBELE bra e la un unghi aproximativ 

orizontal ( 10 ). Pe urm toarea pagin  sunt date modele pentru a ajuta la determinarea modului 
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în care un r spuns se încadreaz  între limitele acceptate referitoare la nivelul apei (Figura 1). 

Datorit  erorilor unghiulare acceptate ( 10 ) în bra ul drept, nivelul toleran ei verticale pentru 
bra ul stâng este mai mare.  Exemple specifice pentru codurile incorecte, fie pentru nivelul apei 
(Cod 70), fie pentru unghiul suprafe ei apei (Codurile 71 i 72) sunt incluse pe pagina 
urm toare. 

Cod R spuns Item: S022292 

 R spuns corect 

10 Suprafa a, aproximativ orizontal , indicat  în ambele bra e, între limitele permise. (Figura 1). 

 R spuns incorect 

70 Suprafa a apei aproximativ orizontal , dar cu o eroare cum ar fi nivelul mai înalt/sc zut decât 
nivelul acceptat al apei, indicat  numai pentru un bra  (Figura 2). 

71 Suprafa a apei aproximativ paralel  cu fundul tubului în form  de U, indicat  numai într-un bra  
sau în ambele bra e (Figura 3). Nivelul exact nu este important. 

72 Suprafa a apei este înclinat  în direc ie opus  fa  de Cod 71 i >10 fa  de orizontal   
(Figura 4). 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat  
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Mul i elevi (36%) tiu c  nivelul apei în cele dou  bra e este orizontal i la aceea i în l ime fa  
de sol. 

O alt  parte dintre elevi (14%), de i cunosc faptul c  suprafa a liber  a unui lichid este plan , nu 
reu esc s  se foloseasc  de principiul vaselor comunicante. Pentru ei, nivelul lichidului în cele 
dou  bra e este diferit. 

Un procent de 20% consider  suprafa a liber  a lichidului ca fiind paralel  cu baza vasului, de i 
toate experien ele din activitatea curent  ar indica o cu totul alt  configura ie. 

O propor ie destul de important  (26%) fie nu r spund, fie au opinii mult dep rtate de realitate, 
ceea ce ar indica o neîn elegere complet  a no iunii de vase comunicante. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 
- principiul fundamental al hidrostaticii: principiul vaselor comunicante; suprafa a liber  a unui 

lichid – modul în care se comport  i de cine este determinat ; forma lichidelor în repaus.  

Gre eli procedurale: 

realizarea unor desene schematice; 

formularea observa iilor asupra unor experimente, procese urm rite sau realizate. 

Rutine didactice 

nu se apeleaz  la tehnici reflexive de înv are prin formularea unor întreb ri care s -i sprijine 

pe elevi în a identifica cauzalitatea în cadrul unor fenomene, procese, în formularea conclu-

ziilor, observa iilor. 
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Item 22 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Corea 81% 

China Taipei 64% 

...... ..... 

Sco ia 30% 

România 30% 

Autoritatea Na ional  Palestinian  29% 

...... ..... 

Ghana 23% 

Salvador 18% 

Media interna ional  39% 
 

Tabelul 4.25. Date statistice comparative, ob inute pentru Itemul S04_12  

 

Aproape o treime dintre elevi (30%) reu esc s  identifice r spunsul corect („Glicerina este mai 
dens  decât uleiul”). 

Pentru majoritatea elevilor care aleg variantele de r spuns A sau D (în total 45%), nu exist  o 
corela ie între densitatea lichidelor i ordinea de dispunere a acestora în vas, ceea ce denot  c  
elevii respectivi nu au un concept clar definit al densit ii. 

Un procent destul de mare (21%) îl reprezint  cei care aleg distractorul B: ace tia nu cunosc 
consecin ele legii lui Arhimede i, ca urmare, nici raportul dintre densitatea solidului i cea a 
lichidului în care acesta se scufund  sau plute te. 
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 
- presiunea, presiunea în fluide (presiunea atmosferic , hidrostatic ): densitatea i consecin ele 

acesteia pentru lichide i pentru sisteme solid-lichid sau lichid-lichid; 

- legea lui Arhimede, aplica ii: fenomenul de plutire a corpurilor în fluide (în câmp gravita ional). 

Gre eli procedurale:  

lectura informa ional  a textelor tiin ifice; 

formularea concluziilor în urma observ rii unor experimente. 

Rutine didactice: 
- lipsa obi nuin ei de a contextualiza înv area;  

dependen a exagerat  de informa ia prezent  în manuale în dauna înv rii empirice din 

cotidian; 

insuficienta asumare a rolului cadrului didactic de facilitator al înv rii, manifestat  prin lipsa 

sprijinului acordat elevilor de a observa folosind întreb ri ajut toare care s  declan eze 

reflec ia elevilor în leg tur  cu cauzalitatea celor observate; 

lipsa focaliz rii pe utilizarea  metodelor reflexive în activit ile de înv are. 
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5. GRE ELI TIPICE ÎN ÎNV AREA GEOGRAFIEI 

 

Categoriile i subcategoriile de con inut în care au fost încadra i itemii administra i în TIMSS 
sunt cele ce urmeaz :  

5.1. Caracteristicile solului 

5.2. P mântul – corp cosmic 

5.3. Efecte ale activit ilor umane asupra mediului 

5.4. Hidrosfera – caracteristici generale 

5.5. Vremea i clima  

5.6. Conservarea biosferei 

5.7. Relieful – caracteristici generale 

5.8. Resursele naturale 

5.9. Agricultura 

Pe baza analizei r spunsurilor elevilor din România la testele TIMSS, se pot eviden ia o serie de 
gre eli tipice. Relevarea acestor gre eli i a posibilelor cauze care le-au generat pot servi drept 
reper într-un demers ulterior de identificare i propunere a unor strategii specifice de remediere. 
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5.1. CARACTERISTICILE SOLULUI 

 
Item 1  

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Slovenia 68% 

Iran 58% 

… … 

Norvegia 39% 

România 38% 

Bosnia-Her egovina 35% 

… … 

Maroc 12% 

Algeria 10% 

Media interna ional  37% 
 

Tabelul 5.1.Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_13 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Cod R spuns Item: S042307 S02_13 

 R spuns corect 

1
0 

Referire la formarea solului din roci sf râmate (minerale, rân , nisip) I putrezirea materialelor 
organice materiale/plante/animale. 
Exemple: 
Solul se formeaz  când rocile se sparg în mai multe p r i. Apoi se amestec  cu plante i animale 
moarte care au putrezit formând nutrien i. 

Când se amestec  vegeta ie descompus , rân  i nisip, se formeaz  solul. 

1 Referire la formarea solului din roci sf râmate (minerale, rân , nisip). 
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1 Exemple: 
Rocile se deterioreaz  i se sparg pân  se transform  în pulbere fin . 
Solul se formeaz  din numeroase substan e din roci, pietre, ap  i noroi. 

1
2 

Referire la formarea solului prin putrezirea materialelor organice /plante/animale. 
Exemple: 
Din materiale putrezite. 
Solul se formeaz  din plante i animale descompuse, care creaz  un sol nutritiv. 
Este format din plante i frunze moarte.. 

 R spuns incorect 

7
9 

Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 

9
9 

Necompletat 

 

La acest item, procentul r spunsurilor corecte (aproximativ 38%) situeaz  România pu in peste 
media interna ional  de 37%. Astfel, 15% dintre elevii no tri men ioneaz  în r spuns c  solul se 
formeaz  din roci sf râmate i materiale organice putrezite. Lor li se adaug  i cei care au indicat 
în r spunsul lor doar roci sf râmate (ceva mai mult de 9%), respectiv doar materie organic  
(pu in peste 13%), ob inând creditul (1 punct); aici s-au aplicat codurile 11 i 12, conform c rora 
creditul se acord  i pentru enun area unui singur element constitutiv al solului.  

R spunsurile incorecte (18%) relev  o gre eal  tipic . Ace ti elevi nu cunosc defini ia solului i 
nici procesele ce stau la baza alc tuirii lui. Ei consider  solul ca parte superioar  a litosferei 
(înveli ul de roci al planetei). 

Elevii din România nu în eleg faptul c  solul este un înveli  al planetei (pedosfera) – care se afl  
la partea superioar  a litosferei. Ei nu cunosc sau nu în eleg care sunt elementele constitutive ale 
solului i nu fac distinc ie între factorii pedogenetici.  

Enun ul itemului se refer  în primul rând la procese: explic  cum se formeaz  solul!, iar elevii 
români men ioneaz , cel mai frecvent, un amestec între elemente componente, f r  a face referire 
la procesele chimice i fizice care transform  materia organic  i mineral  în sol. 
Un procent semnificativ de 44% dintre elevi nu au oferit niciun r spuns la acest item. Posibile 
explica ii ar fi: elevii români aleg s  r spund  în primul rând la itemii cu distractori i trec mai 
departe în cazul celor cu r spuns construit, ei nu cunosc modul de formare a solului, au o idee 
despre asta (foarte plauzibil inând cont de con inuturile programei colare), dar nu pot formula 
un r spuns sau – în ultim  instan  – se tem c  r spunsul formulat ar putea fi incorect. În toate 
situa iile men ionate mai sus, nonr spunsul reflect  achizi ii de înv are incomplete sau 
insuficient fixate.  
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Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale:  
- formarea solului i factorii pedogenetici; litosfer  vs. pedosfer . 
Rutine didactice:  
- accentuarea pe con inuturile: atmosfer , hidrosfer , litosfer  i biosfer , pedosfera fiind 

prezentat  superficial, ca un înveli  secundar al planetei;  
- separarea factorilor pedogenetici de procesele pedogenetice (biologice i geochimice) ceea ce 

conduce la necunoa terea elementelor constitutive ale solului i a proceselor care stau la baza 
form rii acestuia; 

- accentuarea informa iei teoretice, f r  prezentarea mijloacelor obiectuale i f r  realizarea 
unor experimente; antrenamentul pe enun area defini iilor f r  explica ii. 

 
Item 2 

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

China 73% 

Thailanda 65% 

… … 

Indonezia 46% 

România 43% 

Bosnia-Her egovina 43% 

… … 

Algeria 5% 

Qatar 3% 

Media interna ional  31% 
 

Tabelul 5.2. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_14 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Explica iile acceptate includ: 

R d cinile copacilor stabilizeaz  solul. 

Copacii absorb o cantitate mare din apa de ploaie. 

Copacii ap r  solul de ap . 

Copacii ac ioneaz  ca o barier  împotriva vântului. 



169

Cod R spuns  Item: S042155 S04_14 

 R spuns corect 

10 Se refer  la una din explica iile date mai sus. 
Exemple: 

R d cinile copacilor sus in solul pentru a evita eroziunea acestuia. 

R d cinile copacilor absorb o cantitate mare din apa de ploaie . 
Copacii protejeaz  solul ca un paravan. 

Copacii vor ac iona ca o barier  împotriva vântului. 

Copacii vor proteja solul împotriva vântului prea puternic. 

R d cinile copacilor sunt suficient de puternice pentru a fixa solul. Deci când are loc o mare 

inunda ie, eroziunea solului poate fi prevenit  cu ajutorul copacilor. 

 R spuns incorect 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat  

 
Elevii români au dat r spuns corect într-un procent de 43%. Ace tia au eviden iat rolul copacilor 
în protec ia solului împotriva eroziunii. R spunsurile lor demonstreaz  c  influen a protectoare a 
arborilor a fost în eleas  din mai multe perspective: r d cinile copacilor stabilizeaz  solul, 
copacii re in o cantitate mare din apa de ploaie, coronamentul arborilor reduce eroziunea, copacii 
ac ioneaz  ca o barier  împotriva vântului, mai ales pe terenurile nisipoase. Ei au în eles con-
cepte precum eroziune, risc de inunda ii, pluviodenudare, defla ie i, astfel, au putut explica rolul 
p durii în stabilizarea solurilor.  
R spunsurile gre ite (24%) relev  necunoa terea conceptului de eroziune a solului i a rela iei de 
cauzalitate între defri are i eroziune. Ace ti elevi nu au uzan  în aplicarea unui concept pentru 
rezolvarea unei probleme de mediu. 
Aproape o treime dintre elevii români (30%) nu au abordat acest item, ceea ce denot  
necunoa terea conceptului, imposibilitatea de a stabili rela ii de cauzalitate între interven iile 
antropice i eroziune i, nu în ultimul rând, dificultatea de a construi un r spuns pentru o 
problem  comun  în perioada actual . 

 
Gre eli tipice  
Gre eli conceptuale: 
- eroziunea solului: semnifica ie; leg tura de cauzalitate dintre gradul de acoperire cu vegeta ie 

i reducerea eroziunii solului; rolul p durii în reducerea eroziunii solului; procesele model rii 
reliefului (eroziune, transport i acumulare) vs. procesele de degradare a solului. 

Gre eli procedurale:  
- corelarea componentelor mediului geografic i a fenomenelor asociate. 
Rutine didactice: 
- lipsa activit ilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative care are ca i consecin  

perceperea mediului geografic ca o sum  de elemente i nu ca un rezultat al rela iilor dintre 
acestea; 

- lipsa antrenamentului focalizat pe explicarea leg turilor cauzale, în scopul explic rii unui 
proces geografic; 

- lipsa observa iei directe în natur /teren. 
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5.2. P MÂNTUL – CORP COSMIC 

Item 3 

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 72% 

Coreea de Sud 71% 

... ... 

Siria 41% 

România 40% 

Kuweit, Qatar, Tunisia 40% 

Botswana 25% 

... ... 

Ghana 24% 

Media interna ional  53% 
 

Tabelul 5.3. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_01. 

 
Elevii români au dat r spuns corect (varianta D) într-un procent de 40%. Ace tia cunosc 
dinamica planetelor în Sistemul Solar i consecin ele mi c rii de revolu ie. Prin urmare, ei tiu c  
P mântului îi sunt necesare în medie 365 de zile i 6 ore (un an p mântean), pentru a face o 
mi care complet  de rota ie în jurul Soarelui.  
Dintre ceilal i elevi care au r spuns la aceast  întrebare, un procent de 40% au ales varianta 
conform c reia un an p mântean reprezint  perioada de timp necesar  pentru ca P mântul s  se 
roteasc  o dat  în jurul axei sale. Aceasta este o gre eal  tipic  prin care se face confuzia între o 
consecin  a mi c rii de revolu ie (un an p mântean) i consecin a mi c rii de rota ie a 
P mântului în jurul axei sale, care are loc într-o zi (aproximativ 24 de ore).  
Varianta C a fost aleas  de 9% dintre elevi. Ei nu- i pot reprezenta configura ia i mi c rile pe 
care le efectueaz  corpurile cere ti în Sistemul Solar. 
Un procent de 7% au ales varianta B, conform c reia un an p mântean reprezint  perioada de 
timp necesar  pentru ca Luna s  se învârt  odat  în jurul P mântului. Ace ti elevi fac o confuzie 
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între mi carea satelitului natural (Luna) în jurul P mântului, care se desf oar  într-o perioad  
mai scurt  de o lun  calendaristic , i mi carea de revolu ie a planetei noastre. 

 
 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale: 

- pozi ia i dinamica elementelor componente ale Sistemului Solar (Soare, P mânt, Lun ); 
mi c rile pe care le efectueaz  Soarele, P mântul i Luna în Sistemul Solar; consecin ele mi c rii 
de rota ie vs. consecin ele mi c rii de revolu ie; 

Gre eli procedurale: 

- modelarea Sistemului Solar. 
Rutine didactice: 

- lipsa activit ilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative care are ca i consecin  
asimilarea disociat  a fenomenelor i proceselor integrate mediului geografic generate de 
mi c rile P mântului; 

- folosirea frecvent  a expunerii, explica iei, conversa iei în detrimentul experimentului, 
demonstra iei, jocului geografic sau a vizion rii unor filme didactice i complet rii unor fi e 
de observare. 

 

Item 4 
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ara Procentul de r spunsuri corecte 

Anglia 72% 

Coreea de Sud 69% 

... ... 

Iran 43% 

România 43% 

Georgia 42% 

... ... 

Botswana 10% 

Georgia 6% 

Media interna ional  42% 
 

Tabelul 5.4. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_06. 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Un r spuns corect se bazeaz  pe distan a relativ  a Soarelui i a Lunii fa  de P mânt. 

O compara ie implicit  este acceptat  pentru Cod 10, atât timp cât reiese clar din r spunsul 

elevului c  este vorba de o distan  mai mare fa  de Soare. Distan ele reale pot fi folosite pentru 

a convinge, referitor la distan ele relative. Distan ele reale nu trebuie s  fie neap rat, în 

totalitate corecte, atât timp cât ele dau o informa ie asupra distan elor relative. R spunsurile 

care men ioneaz  NUMAI distan a mare fa  de Soare SAU distan a mai mic  fa  de Lun , f r  

a folosi un limbaj comparativ, sunt de asemenea punctate ca fiind corecte. 

 

Cod R spuns Item: S022078 S05_06 

 R spuns corect 

10 Se refer  la distan a mare fa  de Soare i/sau la distan  mai mic  fa  de Lun  (de la P mânt), 
implicit sau explicit.  
Exemple:  

Luna este mai aproape de P mânt decât Soarele. 

Luna este la 400 000 kilometri distan  i Soarele este la 150 milioane kilometri distan . 

Luminii îi trebuie mai mult ca s  ajung  de la Soare, pentru c  este mai departe fa  de 

P mânt. 

Luna este foarte aproape de P mânt. 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 

70 Se refer  la distan , dar explica ia nu se refer  clar la efectul distan ei fa  de Soare sau fa  de 
Lun , asupra timpului de deplasare a luminii c tre P mânt. 

Exemple:  

Distan a este atât de mare. 

Din cauza distan ei dintre ele. 
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71 Se refer  numai la un efect privind natura/viteza luminii (de la Soare), reflexia luminii de c tre 
Lun , sau absorb ia luminii de c tre atmosfer  (stratul de ozon). 
Exemple: 

Pentru c  Luna este mai aproape de Soare i Luna reflect  lumina pe P mânt. 

Pentru c  lumina se propag  mai repede. 

Este aceea i lumin  de la Soare, dar întâi ajunge pe Lun . 

Soarele emite raze ultraviolete. P mântul este protejat de ozon în fa a razelor ultraviolete. 

Luna nu beneficiaz  de stratul de ozon. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 
Media de r spunsuri corecte (43%), date de elevii români, ne situeaz  deasupra rezultatelor 
medii interna ionale (42%). Ace ti elevi au oferit un r spuns corect, men ionând motivul pentru 
care lumina de la Lun  ajunge mai repede la P mânt decât cea de la Soare, pe baza compara iei 
distan elor dintre cele trei corpuri cere ti. Ei de in informa ii conform c rora luminii îi este 
necesar mai mult timp pentru a parcurge o distan  mai mare (Soare – P mânt) decât o distan  
mai mic  (Lun  – P mânt).  

O explica ie incorect  au ales sub 1% dintre elevi. Ei nu au men ionat despre care distan  este 
vorba; o compara ie referitoare la distan e exist  în enun ul lor. Aceasta denot  lipsa cunoa terii 
datelor generale despre distan ele dintre corpurile cere ti ale Sistemului Solar. 

Un procent de cu mult sub 1% l-a reprezentat un alt r spuns incorect, care face referire la 
reflexia luminii Soarelui de c tre Lun  sau la absorb ia acesteia de c tre stratul de ozon din 
atmosfera terestr . O parte dintre elevi invoc  aici în explica ie rolul razelor ultraviolete, f r  s  
cunoasc  faptul c  acestea reprezint  doar o parte din spectrul luminii i nu influen eaz  viteza 
de propagare a acesteia. Al i elevi consider  c  stratul de ozon încetine te viteza luminii. 

Ca i la al i itemi cu r spuns construit, o treime dintre elevii din România (33%) nu au oferit un 
niciun r spuns. Ace tia nu cunosc pozi ia Soarelui, a Lunii i a P mântului în Sistemul Solar i 
nici distan ele dintre acestea. O alt  posibil  explica ie ar putea fi absen a cuno tin elor despre 
propagarea luminii în Univers. 

Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale: 
- distan ele dintre elementele Sistemului Solar; pozi ia corpurilor cere ti în Sistemul Solar; 
- propagarea luminii. 
Gre eli procedurale: 
- aplicarea formulelor matematice în domeniul geografiei; 
- argumentarea unui enun  tiin ific. 
Rutine didactice: 
- lipsa activit ilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative; 
- utilizarea prelegerii i explica iei, cu accent pe enumerarea corpurilor din Sistemul Solar, 

men ionarea mi c rilor i a consecin elor lor, cu rare referiri la distan ele dintre acestea sau la 
propagarea luminii.   
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Item 5 

 

 

Tabelul 5.5. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_09. 

Elevii români au dat r spuns corect într-un procent mai mic decât media interna ional  (care este 
40%). Varianta corect  A, conform c reia o consecin  a înclin rii axei P mântului o reprezint  

formarea anotimpurilor, a fost aleas  de 34% dintre elevi, fapt ce relev  – în cazul lor – 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Statele Unite ale Americii 67% 

Anglia 57% 

... ... 

Israel 34% 

România 34% 

Sco ia 34% 

Cipru 33% 

... ... 

Indonezia 22% 

Ghana 17% 

Media interna ional  40% 
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cunoa terea mi c rilor P mântului i a consecin elor acestora. Una dintre consecin ele mi c rii 
de revolu ie coroborat  cu înclinarea axei polilor fa  de planul orbitei este formarea i 
succesiunea anotimpurilor. Elevii, pe baza cuno tin elor pe care le au, dar i în urma analizei 
atente a imaginii prezentate la acest item, au f cut leg tura dintre înclinarea axei polilor i 
cantitatea de energie solar  (implicit, de c ldur ) pe care o prime te P mântul în diferite 
momente pe parcursul unei rota ii complete în jurul Soarelui. Acestor elevi le sunt clar fixate 
cele patru momente importante (solsti ii i echinoc ii) care influen eaz  formarea anotimpurilor 
în timpul mi c rii de rota ie.  

R spunsul gre it de la varianta B a fost ales de 32% dintre elevi. Ei confund  consecin a 

principal  a mi c rii de rota ie (alternan a zi/noapte) cu una dintre consecin ele mi c rii de 

revolu ie i a înclin rii axei P mântului pe orbit  (formarea anotimpurilor).  

R spunsul gre it (cu varianta D) a fost ales de 23% dintre elevi. Ace tia sus in c  fusul orar este 
cauzat de înclinarea axei P mântului pe orbit . Dar fusul orar are leg tur  doar cu mi carea de 
rota ie a P mântului; în timpul acesteia, orice punct de pe Glob efectueaz  o rota ie de 360° în 
jurul axei planetei. Împ r ind cele 360° la 24 de ore (durata mi c rii de rota ie), rezult  c  în 
fiecare or  orice punct de pe Glob se deplaseaz  cu 15° longitudine. Distan a de 15° longitudine 
corespunde unui fus orar i astfel explic m existen a a 24 de fuse orare pe Terra.  

8% dintre elevi au ales varianta C. Ei confund  timpul în care se produce mi carea de revolu ie 
(un an) cu pozi ia pe care planeta o are pe orbit . 

Alternan a zilelor i a nop ilor i fusul orar pe Glob sunt forme naturale respectiv arbitrare ale 
„decupajului” planetar. În primul caz planeta are permanent o jum tate însorit  i una aflat  în 
întuneric, iar în al doilea caz – folosind meridianele – au fost decelate cele 24 de fuse orare. E 
posibil ca i cei care au ales distractorul B, cât i cei care au ales D, s  asocieze forma 
Pamântului cu aceste „decupaje”. Ei demonstreaz  i o lips  de concentrare sau lipsa uzan ei în 
citirea unui desen geografic, deoarece itemul are o parte explicativ  care le-a oferit dou  
informa ii (traiectoria P mântului în jurul Soarelui i înclinarea axei pe planul orbitei) asociate 
desenului. 

O posibil  cauz  a alegerii distractorilor B, C i D relev  absen a – dintre achizi iile înv rii – a 
distinc iei dintre mi carea de revolu ie i cea de rota ie i a consecin elor acestora. O explica ie 
generalizat  ar putea fi aceea c  elevii înva  mecanic consecin ele mi c rilor P mântului, iar 
când sunt în situa ia de a face distinc ii logice între acestea ei gre esc. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- pozi ia axei terestre în raport de planul orbitei; consecin ele mi c rilor P mântului vs 
consecin ele înclin rii axei pe orbit . 

Gre eli procedurale: 

- corelarea elementelor care ac ioneaz  simultan; 
- lectura i interpretarea unui desen geografic. 
Rutine didactice 

- utilizarea metodelor bazate pe activitatea profesorului i încurajarea înv rii mecanice;  
- neadaptarea strategiilor didactice la specificul informa iilor legate de elemente i fenomene 

din afara spa iului terestru i ignorarea faptului c  acestea se afl  în planul gândirii abstracte.
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5.3. EFECTE ALE ACTIVIT ILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI  

 

Item 6 

 
 

 

Tabelul 5.6. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_11. 
 
Grila de acordare a scorurilor 

Not : Un r spuns corect trebuie s  includ  un efect specific (pozitiv sau negativ), asupra vie ii 

s lbatice, datorat barajului. R spunsurile vagi sau generale care men ioneaz  doar c  

plantele/animalele vor muri (sau similar) f r  a oferi un efect specific sunt considerate ca fiind 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Statele Unite ale Americii 66% 

Coreea de Sud 62% 

... ... 

Lituania 32% 

România 28% 

Palestina 28% 

... ... 

Qatar 9% 

Georgia 8% 

Media interna ional  34% 
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incorecte (Cod 70). Men ionarea doar a iriga iilor pentru agricultur  – în beneficiul oamenilor, 

este de asemenea considerat  ca fiind incorect . (Cod 79). Dac  se ofer  mai multe efecte, atunci 

se va acorda codul corespunz tor primului efect corect, chiar dac  se ofer  i efecte incorecte. 

Deoarece este solicitat un singur efect, partea incorect  din r spuns nu va fi luat  în considerare, 

dac  nu neag  partea corect  din r spuns. 

Cod R spuns Item:  S032519  S05_11 

 R spuns corect 

10 Men ioneaz  un efect specific negativ al barajului asupra vie ii s lbatice (modific ri în habitat, 
aprovizionarea cu ap , aprovizionarea cu hran  etc.).  
Exemple: 

Animalele nu vor mai avea unde s  tr iasc . 

S-ar putea s  nu mai fie suficient  ap  pentru via a s lbatic  în aval de baraj. 

Ar putea distruge ad posturile animalelor i acestea ar putea s  dispar . 

Animalele care tr iesc în ap  sau care beau de acolo, s-ar putea s  nu mai poat  face aceste 

lucruri. 

11 Men ioneaz  un efect specific pozitiv al barajului asupra vie ii s lbatice (modific ri în habitat, 
aprovizionarea cu ap , aprovizionarea cu hran  etc.).  
Exemple: 

Barajul poate asigura mai mult  ap  pentru animalele din amonte. 

Plantele din zon  vor avea o surs  permanent  de ap , deci nu vor muri. 

Lacul de lâng  baraj va crea un loc unde pot tr i pe tii. 

Not : Iriga iile în beneficiul omului nu sunt acceptate ca un efect pozitiv corect; aceste 
r spunsuri vor primi Cod 79. 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 

70 Men ioneaz  doar c  plantele sau animalele vor muri sau similar. [Nu este men ionat niciun 
efect specific.] 
Exemple: 

Plantele i animalele vor fi distruse. 

Via a s lbatic  va muri. 

71 Men ioneaz  un efect incorect care reflect  o în elegere gre it  în ceea ce prive te barajele. 
Exemple: 

Electricitatea va curge prin ap  i va omorî pe tii din râu. 

Digul creeaz  radioactivitate care poate omorî animalele. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat  

 
Elevii români au dat r spuns corect într-un procent de 28%. Ei au scos în eviden  efectele 
negative i pozitive pe care construirea barajului le are asupra vie ii s lbatice. Printre efectele 
negative relevate se reg se te ideea conform c reia animalele (fauna) sunt mai afectate în 
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compara ie cu vegeta ia. Elevii percep construirea barajului i formarea lacului de acumulare din 
spatele acestuia ca pe o barier  de netrecut pentru animale i men ioneaz  în acest sens faptul c  
migra ia pe tilor spre aval sau spre amonte de acest baraj este artificial blocat . Distan a dintre 
maluri, în dreptul lacului, este mai mare, astfel încât i din acest punct de vedere lacul se 
constituie într-un obstacol în calea deplas rii vie uitoarelor s lbatice. De asemenea, ei pun 
problema diminu rii cantit ii de ap , aval de baraj, lucru care are un impact foarte mare asupra 
faunei. Un alt r spuns corect este acela c  animalele nu vor mai avea unde s  tr iasc . El poate 
sugera c  elevii percep amenajarea barajului ca pe un factor determinant în privin a mediului de 
via , iar vie uitoarele obi nuite s  tr iasc  într-o ap  curg toare vor disp rea odat  cu apari ia 
lacului de acumulare.  
Dintre r spunsurile gre ite, 14% se refer  la plante i la animale, în sensul distrugerii/dispari iei 
acestora, f r  a fi men ionat un efect specific. Putem presupune ca elevii nu au un automatism în 
gândirea geografic  de tip cauz -efect sau avantaj-dezavantaj, pentru în elegerea corect  a unui 
fenomen. Ei asociaz  construc ia barajului cu distrugerea definitiv  a vie ii s lbatice. 
Un procent redus (aproape 2%) men ioneaz  alte efecte incorecte (electricitatea va curge prin 
ap , digul creeaz  radioactivitate) asupra animalelor, ceea ce denot  c  elevii respectivi nu de in 
cuno tin e generale despre hidrocentrale i modul lor de func ionare. 
Un procent important de elevi (23%) au dat alte r spunsuri incorecte i nu au men ionat niciun 
efect specific al barajului asupra vie ii s lbatice. Aceasta este tot o gre eal  tipic , ce relev  
absen a rela iei cauz -efect în gândirea geografic . Elevii nu pot formula un r spuns legat de 
efectele unui baraj asupra animalelor s lbatice, pentru c  nu în eleg/nu tiu c  apari ia unui lac în 
spatele barajului poate determina o complexitate mai mare a ecosistemelor naturale.  
Ca i la al i itemi cu r spuns construit, o treime (33%) dintre elevi nu ofer  niciun r spuns la 
acest item.  
Din analiza r spunsurilor incorecte i a non-r spunsurilor putem decela faptul c  elevii români 
nu cunosc/nu în eleg efectele pe care o construc ie hidrotehnic  le are asupra biodiversit ii. 
Elevii nu au în eles fenomenul i nici consecin ele sale, nu cunosc tipul de energie pe care o 
produce o amenajare hidrotehnic , dar nici faptul c  biodiversitatea cre te ca urmare a apari iei 
unui nou ecosistem (lacul de acumulare). 
 

Gre eli tipice  

Gre eli conceptuale: 

- amenaj ri hidrotehnice: efectele construc iilor hidrotehnice asupra biodiversit ii; tipul de 
energie produs  de amenajarea hidrotehnic . 

Gre eli procedurale: 

- reprezentarea spa ial  a fenomenelor geografice;  
- asocierea eronat  a cauzelor cu efectele acestora. 
Rutine didactice: 
- lipsa antrenamentului pentru formarea unei gândiri geografice de tip cauz -efect sau focali-

zate pe avantaje i dezavantaje (nu este în eles procesul i nici consecin ele acestuia) ceea ce 
conduce la asimilarea secven ial  a informa iilor despre componentele mediului geografic, în 
con inuturi considerate independente; 

- accentuarea, în cadrul con inutului impactul activit ilor antropice asupra mediului, pe 
defri ri, poluarea apelor, solului, aerului i exploatarea resurselor, Amenaj rile hidrotehnice 
fiind tratate ca furnizoare de energie "verde", nepoluant , iar apari ia unui nou ecosistem 
(lacustru) ca efect al ridic rii unui baraj fiind pu in valorificat .  
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Item 7_A 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 42 % 

Slovenia 34 % 

... ... 

Lituania 19% 
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România 18% 

Cipru 18% 

... ... 

Botswana 5% 

Ghana 2% 

Media interna ional  17% 
 

Tabelul 5.7. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_14_A 

 
Notă: Un răspuns corect trebuie să descrie, în mod clar, un dispozitiv sau un proces şi să fie legat de o 

aplicaţie ştiinţifică sau tehnologică. Răspunsurile care doar afirmă ce trebuie făcut (ex. localizarea 

petrolului) nu sunt adecvate şi vor primi Codul 70. Răspunsurile practice, de bun simţ, sau cele 

bazate pe activităţile individuale, nu vor primi credit fără o legătură concretă cu o aplicaţie 

ştiinţifică sau tehnologică. Deşi itemul nu specifică faptul că tehnologia trebuie să fie cea curentă, 

răspunsurile trebuie să fie rezonabile şi realiste, bazate pe tehnologia actuală. 

Cod Răspuns Item:  S032120A  S05_14 

 Răspuns corect 

10 Menţionează un dispozitiv/proces care poate fi folosit pentru a localiza, limita, dispersa sau 

colecta scurgerile de petrol etc. 

Exemple: 

Pot fi montate bariere mecanice pentru a limita extinderea petrolului. 

Au fost create organisme care pot descompune petrolul. 

Aspirarea petrolului. 

Tratare cu detergenţi speciali. 

Filtrarea apei. 

11 Mentionează un dispozitiv/proces pentru îmbunătăţirea tehnologiei petrolierelor (construcţie, 

navigaţie, comunicaţii etc.) 

Exemple: 

Construirea petrolierelor cu carenă dublă. 

Petrolierele ar trebui să aibă rezervoare separate pentru petrol şi balast. 

Dezvoltarea unor materiale pentru vapoare mai solide - care nu se pot sparge de stânci sau 

iceberg-uri. 

19 Alte răspunsuri corecte 

 Răspuns incorect 

70 Un răspuns de bun simţ care este prea vag sau nu specifică aplicaţia ştiinţifică sau tehnologică.

Exemple: 

Să fie mai prudenţi, pentru a nu intra în stînci. 

Să transporte petrolul în avioane, în loc de vapoare. 

Să repare vapoarele. 

Să reducă cantitatea de petrol din rezervoare. 

Tehnologia poate fi folosită pentru a îndepărta petrolul de pe suprafaţa apei. 

Să îndepărteze petrolul. 
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79 Alte răspunsuri incorecte (inclusiv tăieturi, ştersături, semne distinctive, neciteţ sau în afara 

subiectului) 

 Nonrăspuns 

99 Necompletat  

Elevii români au dat r spuns corect într-un procent de 18%, pu in peste valoarea medie 
interna ional  de 17%. Ei au scos în eviden  existen a unui dispozitiv/proces care poate fi folosit 
pentru a localiza, limita, dispersa, colecta scurgerile de petrol sau pentru îmbun t irea 
tehnologiei petrolierelor (construc ie, naviga ie, comunica ii etc.). Ei demonstreaz  c  au 
cuno tin e temeinice cu privire la prevenirea i remedierea rapid  a devers rilor de petrol, pe 
baza tehnologiilor moderne existente. Ei cunosc faptul c  cele mai multe devers ri sunt datorate 
transportului petrolului pe calea apei (în petroliere) sau prin petroleoducte (care adesea 
traverseaz  m ri i oceane) i prin urmare se impun m suri sporite de siguran  a transportului.  

34% dintre elevi au dat r spunsuri gre ite. Dintre ace tia: 

- 12% au dat r spunsuri vagi, f r  a specifica aplica ia tiin ific  sau tehnologic  în 
remedierea unor devers ri de petrol în ocean, oferind mai degrab  sfaturi pentru evitarea 
unor devers ri, f r  s  fac  referiri concrete la m surile de remediere a problemelor; 
aceste r spunsuri denot  fie c  elevii respectivi nu au în eles întrebarea, fie nu cunosc 
semnifica ia verbului „a remedia”; 

-  alte 22% r spunsuri gre ite demonstrând incapacitatea elevilor de a formula un enun  
corect din punct de vedere tiin ific pentru întrebarea formulat , au, probabil, aceea i 
cauz  – neîn elegerea cerin ei. 

Dintre itemii analiza i, acesta are unul dintre cele mai mari procente de nonr spunsuri (45%), iar 
o posibil  explica ie ar putea fi lipsa la o bun  parte dintre elevii români a achizi iilor despre 
tiin  i tehnologie. Lipsa pragmatismului în con inuturile geografice, dar i ruptura dintre 

acestea i problemele economice, sociale i de mediu actuale sunt cauze posibile ale procentelor 
ridicate de r spunsuri gre ite sau de nonr spunsuri. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale 

- deversare vs. remediere. 
Rutine didactice 

- absen a antrenamentului pe enun area solu iilor la probleme de mediu ca de exemplu, g sirea 
solu iilor pentru anihilarea/reducerea efectelor negative cauzate de activit ile societ ii 
umane asupra mediului geografic; 

- absen a abord rii environmentaliste; de exemplu, problemele de mediu cel mai frecvent 
enun ate în con inuturile geografice din gimnaziu sunt defri rile i poluarea, problematica 
m rilor i oceanelor afectate de activit ile antropice este abordat  doar tangen ial. 
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Item 7_B 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 56% 

Singapore 39% 

... ... 

Siria 25% 

România 24% 



183

Armenia 24% 

... ... 

Ghana 4% 

Botswana 4% 

Media interna ional  21% 
 

Tabelul 5.8. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S05_14_B. 

 
Grila de acordare a scorurilor 
Not : Un r spuns corect trebuie s  descrie, în mod clar, un dispozitiv sau un proces i s  fie rela ionat 

de o aplica ie tiin ific  sau tehnologic . R spunsul care doar afirm  ceea ce trebuie f cut (ex. 

înl turarea dioxidului de carbon) nu este adecvat i va primi Codul 70. R spunsurile bazate pe 

activit i individuale, cum ar fi plantarea copacilor sau NEUTILIZAREA benzinei, nu vor primi 

credit f r  a avea o leg tur  clar  cu o aplica ie tiin ific  sau tehnologic . De i itemul nu 

specific  faptul c  tehnologia trebuie s  fie cea curent , r spunsurile trebuie s  fie rezonabile i 

realiste, bazate pe tehnologia actual . 

Cod R spuns Item:  S032120B S05_14 
 R spuns corect 
10 Descrie o alternativ  a sursei de energie sau a modului de transport (pentru a reduce emisia de 

dioxid de carbon de la arderea combustibililor fosili). 
Exemple: 

Ma ini electrice. 

Panouri solare care s  produc  c ldur .  

Centrale nucleare care s  produc  energie. 

11 Descrie o îmbun t ire în tehnologia automobilelor, a fabricilor, a combustibililor etc. (pentru a 
reduce emisia de dioxid de carbon). 
Exemple: 

Construirea motoarelor, pe carburan i, mai eficiente. 

Montarea în fabrici a unor filtre gigantice. 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 
70 Afirm  numai ceea ce trebuie f cut (ex. reduce cantitatea de CO2) dar nu descrie un dispozitiv 

sau un proces specific. 
Exemple: 

G sirea unei c i pentru a nu mai elimina atît de mult dioxid de carbon în atmosfer . 

71 Men ioneaz  plantarea copacilor (sau similar).  [Demonstreaz  cunoa terea rela ion rii dintre 
plante i dioxidul de carbon din atmosfer , dar nu d  nicio explica ie privind aplica ia 
tiin ific /tehnologic .] 

Exemple: 

Planteaz  mai mul i copaci pentru a evita desp duririle. 

72 Men ioneaz   numai neutilizarea ma inilor, benzinei, combustibililor sau ceva similar. 
[Demonstreaz  cunoa terea leg turii dintre dioxidul de carbon din atmosfer  i arderea 
combustibililor fosili, dar nu indic  o aplica ie tiin ific  sau tehnologic .] 
Exemple: 

S  nu mai ard  atât de mult  benzin . 

S  nu mai foloseasc  ma inile. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 
99 Necompletat  
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Elevii români care au dat r spuns corect (24%) au f cut referire la un dispozitiv sau un proces i 
l-au rela ionat cu o aplica ie tiin ific  sau tehnologic . Ei au descris o alternativ  a sursei de 
energie sau a modului de transport – pentru a reduce emisia de dioxid de carbon de la arderea 
combustibililor fosili i au f cut referire în r spunsurile lor la îmbun t iri în tehnologia 
automobilelor, a fabricilor, la o diversificare a combustibililor pentru a reduce emisia de dioxid 
de carbon.  

Prin urmare, elevi care au dat r spunsuri corecte demonstreaz  c  de in cuno tin e importante 
legate de: fenomenul denumit „înc lzirea global ” sau „efectul de ser ”; cauzele care duc la 
producerea înc lzirii globale; efectele acestui fenomen la nivel planetar; m surile de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru diminuarea înc lzirii globale.  

Cel mai probabil, aceste achizi ii au fost dobândite datorit : pred rii la mai multe discipline a 
acestor informa ii (geografie, tiin e); particip rii la diferite activit i tiin ifice cu caracter 
aplicativ (de tipul „Festivalul tiin ei”); frecven ei informa iilor din mass-media, legate de 
producerea acestui fenomen; interesului manifestat de c tre elevi în prevenirea i diminuarea 
polu rii mediului înconjur tor. 

R spunsuri gre ite au dat 25% dintre elevi. Dintre ace tia 8% afirm  doar ceea ce trebuie f cut 
pentru a reduce cantitatea de dioxid de carbon, dar nu descriu un dispozitiv sau un proces 
specific, iar 3% dintre ei demonstreaz  cunoa terea rela ion rii dintre plante i dioxidul de 
carbon din atmosfer , dar nu dau nicio explica ie privind aplica ia tiin ific  sau tehnologic . Un 
alt tip de r spunsuri gre ite (14%) demonstreaz  cunoa terea leg turii dintre dioxidul de carbon 
din atmosfer  i arderea combustibililor fosili, dar f r  a fi men ionat  o aplica ie tiin ific  sau 
tehnologic .  

Pentru aceast  a doua parte a itemului doar 29% dintre elevi au omis s  r spund . Dou  posibile 
explica ii ar fi: necunoa terea termenului a remedia, respectiv dificultatea itemului în lipsa 
cuno tin elor temeinice despre aplica iile tiin ifice i tehnologice pentru remedierea problemelor 
de mediu.  

 
Gre eli tipice 
Gre eli conceptuale: 
- înc lzirea global : c i/mijloace de reducere a emisiilor de dioxid de carbon; complexul de 

factori care conduc la înc lzirea global; marii produc tori de dioxid de carbon. 
Rutine didactice: 
- absen a antrenamentului pe enun area solu iilor la probleme de mediu ca, de exemplu, g sirea 

solu iilor pentru anihilarea/reducerea efectelor negative cauzate de activit ile societ ii 
umane asupra mediului geografic; 

- abordarea cli eu a înc lzirii globale din perspectiva arderii combustibililor neregenerabili 
(petrol, c rbune), rela ionat  cu cre terea cantit ii de substan e poluante în atmosfer  – în 
afara cre rii contextelor care necesit  rezolvarea problemelor i g sirea solu iilor.  
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Item 8 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Lituania 69% 

Coreea de Sud 68% 

… … 

Slovenia 46% 

România 44% 

Cehia 44% 

… … 

Qatar 3% 

Maroc 1% 

Media interna ional  32% 
 

Tabelul 5.9. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_16. 

 

Grila de acordare a scorurilor  

Cod R spuns Item: S042153  S02_16 
 R spuns corect 

10 Referire la neirosirea resurselor naturale. 
Exemple: 

Astfel, nu vei irosi resursele. 

Astfel, resursele noastre vor fi disponibile mai mult timp. 

Astfel, nu vom folosi to i combustibilii fosili. 

Astfel, vor putea fi refolosite i nu vom irosi mult material. 

11 Referire la reducerea polu rii (aer, ap , sol) i/sau cantitatea de material îngropat . 
Exemple: 

Majoritatea materialelor pot fi reciclate i reciclarea va reduce cantitatea de gunoaie din 

gropile de gunoi i va reduce poluarea aerului, a mediului înconjur tor i vizual . 

Reciclarea este important  pentru a nu avea o poluare mare. 

Astfel, putem reduce cantitatea de gunoaie i putem avea sol îngr at natural (foarte bun) 

pentru plante. 

Se descompun foarte încet, iar unele deloc. 
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19 Alte r spunsuri corecte 

 R spuns incorect 
70 Referire la protec ia mediului înconjur tor. 

Exemple: 

Salv m mediul înconjur tor. 
Protec ia mediului înconjur tor. 

71 Referire doar la reutilizarea materialelor. 
Exemple: 

Materialele pot fi reutilizate. 

Deoarece dac  le reciclezi pot fi colectate i utilizate din nou. 

Deoarece pot fi distruse i transformate în altceva. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spunsuri 
99 Necompletat 

 
La acest item România se afl  mult peste media interna ional , cu un scor de 44% pentru 
r spunsurile corecte. Astfel, 6% s-au referit la economisirea resurselor naturale, demonstrând c  
elevii tiu c  reciclarea conduce la apari ia unui volum nou de materii prime care determin  
economisirea celor înc  neexploatate. Alte r spunsuri corecte (2%, respectiv 36%) au f cut 
referire la reducerea polu rii mediului sau a de eurilor depozitate. Elevii care au dat r spunsuri 
corecte demonstreaz  faptul c  percep reciclarea ca metod  practic  pentru reducerea polu rii 
mediului, iar informa iile despre poluare, vehiculate în contexte de înv are informale – pres  i 
televiziune,  sunt corect asimilate. 
10% dintre r spunsuri au fost incomplete, referindu-se exclusiv la protec ia mediului. Elevii care 
au oferit aceste r spunsuri nu în eleg, probabil, faptul c  reciclarea materialelor poate determina 
diminuarea polu rii – prin reducerea cantit ii de de euri. Ei demonstreaz  o înv are mecanic  
i receptarea puternic  a sloganului stereotip: salvarea mediului. 

Al i elevi (8%) au notat r spunsuri incorecte legate de reutilizarea materialelor. Ei limiteaz  
importan a recicl rii la definirea procesului (materialele ce pot fi distruse i transformate în 
altceva). Aceste r spunsuri eviden iaz  rezultatul unei înv ri mecanice f r  sesizarea implica iilor 
procesului dincolo de aspectele sale vizibile. Elevii nu au gândire anticipativ  i nu cunosc faptul 
c  prin intermediul recicl rii se ob in cantit i însemnate de materii prime ce contribuie la 
economisirea celor înc  neexploatate. Alte r spunsuri incorecte au fost date de 7% dintre elevi.  

Nonr spunsurile (15%) eviden iaz  dificultatea redact rii unui enun  coerent despre importan a 
recicl rii materialelor. Este posibil ca ace ti elevi s  nu cunoasc  termenul reciclare i rostul s u în 
societatea actual  (reducerea polu rii, prezervarea resurselor naturale, îmbun t irea calit ii mediului). 

 
Gre eli tipice  
Gre eli conceptuale:  
- reciclare: defini ie; rela ia dintre reciclare i calitatea mediului. 
Rutine didactice: 
- crearea unor cli ee ecologice în gândirea elevilor – „reciclarea înseamn  salvarea planetei” – 

determin  r spunsuri focalizate pe „salvarea mediului” f r  explicarea faptului c  reciclarea 
este in primul rând o form  de prezervare a resurselor naturale ale mediului i conduce i la 
dificult i în ceea ce prive te identificarea obiectelor ob inute din materiale reciclabile. 

- lipsa antrenamentului pe rela ia de cauzalitate dintre aceste concepte.  
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5.4. HIDROSFERA – CARACTERISTICI GENERALE  
 

Item 9 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Slovenia 74% 

Suedia 67% 

  

Malaysia 35% 

România 35% 

Cipru  35% 

  

Indonezia 16% 

Qatar 13% 

Media interna ional  41% 
 

Tabelul 5.10. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_01. 

 

Elevii care au r spuns corect (35%) au men ionat procentul de 3% pentru apa dulce de pe P mânt, 
demonstrând c  tiu raportul corect ap  dulce–ap  s rat . Ei cunosc faptul c  Oceanul Planetar 
de ine ap  s rat  i are un volum net superior apei dulci de pe continente. Înv area în cazul acestor 
elevi s-a realizat, cel mai probabil, în func ie de reperele vizuale ale componentelor hidrosferei 
între care s-au stabilit raporturi de propor ionalitate cu ajutorul graficelor sau tabelelor. 

Un procent ridicat, de aproape 44% dintre elevi, ofer  r spunsuri gre ite, indicând varianta C - 
70% ap  dulce); consider m c  aceasta este o gre eal  tipic , având drept cauz  înv area 
mecanic , bazat  pe memorare de elemente i cifre, f r  o conexiune logic  între ele. Ace ti elevi 
cunosc faptul c  hidrosfera este alc tuit  din ap  dulce i ap  s rat , îns  supradimensioneaz  
volumul de ap  dulce. Ei consider  c  apa dulce de pe continente (râuri, fluvii, lacuri, ape 
subterane, ghe ari) însumeaz  un volum mult mai mare decât apa s rat  a oceanelor. O explica ie 
posibil  poate fi legat  de cunoa terea faptului c  suprafa a Oceanului Planetar este 71% din 
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totalul suprafe ei terestre i, probabil, elevii confund  aceast  valoare-reper cu procentul apei 
dulci de pe Glob.  

Tot rezultat al unei înv ri mecanice este i r spunsul dat de 10% dintre elevi care consider  c  
90% din totalul apei globale este dulce. Ace tia subdimensioneaz  drastic volumul de ap  s rat  
al oceanelor, apreciind c  volumul acestora este foarte redus comparativ cu apa dulce de pe 
continente i cea din calota glaciar . Ei au o viziune r sturnat  asupra raportului ap  dulce-ap  
s rat , la nivel global, dar cunosc faptul c  hidrosfera con ine, pe lâng  ap  dulce, i ap  s rat , 
îns  doar în propor ie de 10%. 

Dintre elevii români, aproape 8% au r spuns c  toat  apa de pe P mânt este ap  dulce. Ei 
consider  fie c  oceanele au ap  dulce, fie c  volumul acestora este neglijabil în compara ie cu 
cel de pe continente. Ace ti elevi nu identific  Oceanul Planetar ca surs  de ap  s rat  i 
apreciaz  c  hidrosfera con ine doar ap  dulce.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- apa s rat  vs. ap  dulce; raportul dintre volumul apei dulci i s rate la nivel global. 
Gre eli procedurale: 

- rela ionarea între modurile de folosin  a resurselor de ap  cu tipul de ap . 
Rutine didactice:  

- aceentul pe înv area mecanic  a valorilor numerice specifice diverselor elemente geografice;  
- accentul pus pe procentul din suprafa a Terrei acoperit de ap  genereaz  percep ia gre it  

asupra volumului apei dulci. 
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Item 10 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

China Taipei 83% 

Malta 82% 

… … 

Maroc 45% 

România 44% 

Indonezia 44% 

… … 

Algeria 43% 

El Salvador 42% 

Media interna ional  63% 
 

Tabelul 5.11. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S03_07. 
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44% dintre elevi au ales r spunsul corect – Soarele (varianta B). Ei demonstreaz  cunoa terea 
faptului c  radia ia solar  duce la cre terea temperaturii suprafe ei terestre, fapt ce contribuie la 
evaporarea apei. Ei tiu c  energia provenit  de la Soare conduce la modificarea st rii de 
agregare a apei (din stare lichid  în stare gazoas  i apoi lichid ). 

R spunsul incorect „Fluxul i refluxul” (varianta C) este ales de 33% dintre elevi, care prin aceasta 
demonstreaz  c  asociaz  mi carea de ridicare-coborâre a oceanului (care este efect al for ei de 
atrac ie a Lunii) cu procesul de evaporare. Ei consider  c , prin mi care, apa de la suprafa a 
oceanelor î i schimb  starea de agregare, trecând din stare lichid  în stare gazoas . Aceast  
categorie de r spunsuri demonstreaz  în elegerea eronat  a conceptului de surs  de energie în 
rela ie cu un fenomen specific – circuitul apei. O posibil  explica ie este confuzia între for a de 
atrac ie a Lunii – cauz  a form rii mareelor – i evaporarea care are loc la suprafa a apei – ca etap  
în circuitului apei în natur . De asemenea, ei nu coreleaz  elementele prezentate în schem  cu 
sarcina de evaluare din item. Schema nu con ine elemente referitoare la flux i reflux, deci nu ar fi 
fost posibil un r spuns corect care s  nu aib  leg tur  cu elementele din schema dat . 

Varianta D – vântul – a fost aleas  de 19% dintre elevi. Ei cunosc faptul c  vântul contribuie la 
procesul de evaporare, accelerându-l, dar consider  în mod eronat c  acesta este cauza 
determinant  a evapor rii. Gre eala la care s-a facut referire nu este semnificativ  pentru 
în elegerea eronat  a conceptului surs  de energie, ci pentru dificultatea elevilor de a face 
diferen a între sursele de energie care genereaz  circuitul apei.  

Aproape 2% dintre elevi au ales r spunsul incorect – Luna (varianta A). Ei consider  c  Luna 
este un corp cosmic care are lumin  i c ldur  proprie (este surs  de energie) i înc lze te 
suprafa a terestr , jucând un rol esen ial în evaporarea apei oceanice. Problema acestor elevi ine 
de achizi iile de înv are incomplete, referitoare la caracteristicile corpurilor cere ti. 

Elevii care au ales r spunsuri incorecte nu cunosc faptul c  evaporarea este un proces care 
„consum  c ldur ” (energie), fie c  sursa c ldurii apei oceanului sau a celei de pe continente este 
radia ia provenit  de la Soare. 

 

Gre eli tipice  

Gre eli conceptuale: 

circuitul apei în natur : Soarele – surs  de energie pentru circuitul apei în natur ;sursele de 
energie pentru circuitul apei în natur ; circuitul apei vs. formarea mareelor. 

Gre eli procedurale: 

- lectura i interpretarea unui desen geografic. 

Rutine didactice  

- lipsa activit ilor focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative; 
- predarea con inutului Presiunea aerului i vânturile centrat  pe tipuri de vânturi i aria lor de 

acoperire f r  o focalizare corespunz toare pe cauzele i consecin ele form rii vânturilor. 
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Item 11 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 68% 

Rusia 60% 

... ... 

Coreea de Sud 25% 

România 25% 

Bosnia-Her egovina 24% 

… … 

Arabia Saudit  13% 

Kuweit 9% 

Media interna ional  32% 
 

Tabelul 5.12. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_10. 

 

Elevii au dat r spuns corect (25%) se situeaz  pu in sub valoarea medie interna ional  (32%). 
Elevii care au optat pentru aceast  variant  denot  cunoa terea propriet ilor apei. Ei fac 
diferen a între apa dulce i cea s rat  i între calitatea apei dulci din diferite loca ii cum sunt: 
râurile, lacurile si calotele glaciare. Elevii cunosc faptul c , fiind localizate la cei doi poli, 
calotele glaciare cantoneaz  un volum de ap  dulce de cea mai bun  calitate, datorit  dep rt rii 
mari fa  de spa iile geografice locuite i implicit poluate. Pe de alt  parte, circula ia maselor de 
aer (vânturile polare) nu favorizeaz  deplasarea poluan ilor spre aceste inuturi, p strând astfel 
apa/ghea a curat .  

61% dintre elevi au ales ca r spuns varianta B, r spuns gre it, respectiv apa cea mai bun  de 

b ut (nes rat ) de pe P mânt se g se te în râuri. Ponderea foarte mare se datoreaz  faptului c  
în foarte multe a ez ri din ara noastr  ( i în general în lume) alimentarea popula iei cu ap  
potabil  se face din râuri, prin filtrarea i tratarea acesteia. Ei nu cunosc faptul c  râurile sunt – 
tocmai din acest motiv – cele mai poluate surse de ap  dulce. Probabil i faptul c  ara noastr  nu 
utilizeaz  ap  ob inut  din ghe ari a contribuit la ob inerea acestui scor. 
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Pentru varianta C au optat 7%, apa cea mai bun  de b ut (nes rat ) de pe P mânt se g se te în 

lacuri. La fel ca i în cazul precedent, elevii tiu c  exist  ap  dulce în lacuri, îns  nu cunosc 
faptul c  nici ea nu e cea mai bun  de b ut de pe P mânt. i în acest caz, dat fiind faptul c  o 
serie de localit i din ara noastr  sunt alimentate cu ap  potabil  din lacuri, prin filtrarea i 
tratarea acesteia, elevii au ales acest r spuns. Pe de alt  parte, pe glob exist  i lacuri cu ap  
sarat , unele cu întinderi foarte mari (Marea Caspic ), i dac  acest lucru ar fi amintit elevilor în 
procesul de predare ei ar în elege ca apa potabil  nu e reprezentat  de rezervoarele lacustre. E 
foarte posibil ca elevii care au ales variantele B si C s  nu cunoasc  nici faptul c  apa cantonat  
în ghe ari e pe locul II dup  apa m rilor i oceanelor pe Glob. Apa din lacuri i râuri se afl  abia 
pe locul IV, dup  resursele de ap  subteran .  

4% dintre elevi au ales varianta gre it  A – care sus ine c  apa cea mai bun  de b ut (nes rat ) 

de pe P mânt se g se te în oceane. În acest caz, fie elevii respectivi nu au cuno tin e minimale 
despre apa oceanelor, care este  ap  s rat .. 

  

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- apa: tipurile de ap  de pe Glob i calitatea acestora; rezervele de ap  dulce de pe Glob; 
calitatea apelor vs. m rimea/volumul diferitelor tipuri de resurse de ap  

Rutine didactice: 

- focalizarea pe reproducerea informa iilor i nu pe în elegerea conceptual  ceea ce conduce la 
dificult i în perceperea i asimilarea informa iilor care nu apar in orizontului local; 

- accentuarea informa iei de tipul „resursele de ap  dulce sunt i râurile”, neluându-se în 
discu ie i aspectul privitor la reparti ia popula iei care a determinat sc derea poten ialului de 
potabilitate al râurilor; 

- urm rirea exclusiv  a con inuturilor din manuale, f r  a se ine seama de con inuturile 
propuse prin programa colar . 
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Item 12 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 85% 

Slovenia 83% 

… … 

Arabia Saudit  50% 

România 49% 

El Salvador 47% 

… … 

Columbia 16% 

Sco ia 15% 

Media interna ional  43% 
 

Tabelul 5.13. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_13. 

 

Grila de acordare a scorurilor  

Notă: Moduri acceptate de poluare a apei din sol: 

Pesticide Îngrăşăminte  

Deşeuri industriale Deşeuri chimice (sare)Deşeuri menajere (gunoi) 

Ploaie acidă Ape reziduale Petrol Scurgeri din conducte  

 

Cod Răspuns Item: S042149  S04_13 

Răspuns corect 

10 Descrie o cale prin care apa din sol poate fi poluată. 

Exemple:  

Pesticidele folosite de către fermieri se pot scurge în pământ o dată cu apa de ploaie. 

Deversarea deşeurilor industriale în apă. 

 Îngroparea gunoaielor 

Ploaia acidă poate face apa acidă. 
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Lucruri absorbite de către sol şi care se infiltrează în apă. 

Pentru că deşeuri toxice pot fi depozitate pe pămînt şi lichidele toxice se pot absorbi. 

 Răspuns incorect 

79 Alte răspunsuri incorecte (inclusiv tăieturi, ştersături, semne distinctive, neciteţ sau în afara 

subiectului) 

Exemple: 

Gunoaiele se pot amesteca cu apa. 

Din cauza drenărilor. 

Poate deveni murdară.  

Gazele din aer se transformă în vapori.  

 Nonrăspuns 

99 Necompletat 

 

R spunsuri corecte (49%) fac referire la o modalitate prin care apa din sol este poluat : utilizarea 
pesticidelor, aruncarea de eurilor menajere, deversarea de eurilor industriale, infiltrarea ploii 
acide. Ace ti elevi demonstreaz  c  în eleg leg tura dintre activit ile omului i poluarea apelor 
subterane, dar i c  pesticidele, de eurile menajere i industriale sau ploaia acid  con in substan e 
care au poten ial poluant. Ei cunosc i faptul c  apa poluat  a râurilor se poate infiltra în sol sau 
c  substan ele toxice de la suprafa a terestr  ajung în apele subterane sub influen a gravita iei. 
Al ii cunosc faptul c  ploaia acid  poate p trunde, prin stratul de sol, pân  la nivelul apei 
subterane. 

27% au oferit r spunsuri incorecte de tipul: gunoaiele se pot amesteca cu apa, din cauza 
dren rilor, gazele din aer se transform  în vapori. Ace ti elevi nu pot stabili rela ii de cauzalitate 
între activit ile omene ti care polueaz  (utilizarea îngr mintelor în agricultur , depozitarea 
de eurilor, accidente industriale etc.) i degradarea calit ii apelor subterane. Cei care afirm  c  
gunoaiele pot fi aruncate în ap  sesizeaz  leg tura dintre factorul poluant i efectul asupra apelor 
subterane, dar nu pot descrie contextul în care gunoaiele ajung s  polueze. Ei nu cunosc nici 
sursele de poluare a solului, nici faptul c  substan ele toxice de la suprafa a solului se infiltreaz  
pân  la nivelul apelor subterane degradându-le calitatea.  

R spunsurile gre ite ale elevilor demonstreaz  lipsa în elegerii a cel pu in dou  concepte: 
drenarea este în eleas  ca o modalitate de a polua apa subteran , i nu ca o lucrare de evacuare a 
apei de pe un loc cu exces de umiditate; transformarea în vapori a gazelor din aer este v zut  ca 
un proces ce afecteaz  direct apele subterane. Ei nu cunosc faptul c  vaporii de aer sunt 
caracteristici atmosferei i s-au gândit, cel mai probabil, la etapele de formare a ploii acide, când 
gazele poluante intr  în alc tuirea norilor i formeaz  precipita ii acide care se infiltreaz  pân  la 
apa subteran  atunci când cad pe sol. 

Unul din cinci elevi (22%) nu a r spuns la acest item. Ace tia fie nu în eleg ce înseamn  poluare 
cum se poate polua apa subteran , fie nu au vocabularul tiin ific necesar pentru a descrie acest 
proces.  
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Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- ape subterane: leg tura de cauzalitate între activit ile antropice i poluarea apelor subterane; 
procesele care determin  poluarea apelor subterane. 

Gre eli procedurale: 

- corelarea între activit ile societ ii umane i elementele geografice care nu se afl  în contact 
direct cu acestea. 

Rutine didactice: 

- lipsa obi nuin ei de a asocia activit ile antropice cu poluarea apelor ceea ce conduce i la 
identificarea eronat  a surselor de poluare ale apelor subterane în absen a unor exemple 
vizuale concrete în orizontul local. 

- predarea focalizat  pe utilizarea/cunoa terea/recunoa terea termenilor geografici simpli sau pe 
descrierea elementelor observate, direct sau indirect, în detrimentul form rii/dezvolt rii unor 
automatisme legate de observarea direct  a realit ilor geografice.  

 

5.5. VREMEA SI CLIMA  
 

Item 13 
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Tabelul 5.14. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S02_14. 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Cehia 71% 

Japonia 71% 

  

Kuweit 42% 

România 42% 

Liban 41% 

  

El Salvador 30% 

Ghana 32% 

Media interna ional  48% 

 

Varianta C a fost aleas  de 42% dintre elevii din România. Ei cunosc faptul c  masele de aer s-au 
deplasat c tre sud – din cauza vântului – i au impus starea vremii în ora ele deasupra c rora au 
ajuns. Ora ul 4 are vreme însorit  pentru c  vântul a adus deasupra lui masa de aer de deasupra 
ora ului 1, unde era însorit cu o zi înainte, iar în ora ul 5 plou  pentru c  vântul a dirijat c tre el 
norii de ploaie de deasupra ora elor 2 i 3. 

Variantele incorecte A i B au fost alese de 27%, respectiv 17% dintre elevi. Ei demonstreaz  c  
nu pot stabili leg tura de cauzalitate între mi carea maselor de aer i caracteristicile vremii. 
Ace ti elevi nu cunosc faptul c  vântul deplaseaz  masele de aer, iar acestea schimb  starea 
vremii în locurile noi în care ajung. R spunsurile lor gre ite pot indica i necunoa terea 
conceptului de vreme – caracteristicile elementelor meteorologice într-un anumit moment i într-
un anumit loc. 

O alt  explica ie pentru procentul ridicat al r spunsului gre it A („Ploioas  în amândou ”) ar 
putea fi legat  de analiza situa iei sub raport cantitativ, rod al unei gândiri concret intuitive, în 
detrimentul gândirii logice. Ace ti elevi au considerat c  dac  ora ele în care plou  sunt în num r 
de dou , influen a lor cumulat  asupra celorlalte dou  ora e este superioar  comparativ cu ora ul 
însorit, care este numai unul. 

12% au ales r spunsul incorect „Ploioas  în 4 i însorit  în 5” (varianta D). Ei au considerat c  
nu exist  nicio leg tur  între direc ia vântului i impunerea st rii vremii în ora ele din calea lui i 
nu cunosc faptul c  masele de aer sunt mi cate de c tre vânt. 

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale:  

- vremea: leg tura cauzal  dintre mi carea maselor de aer i caracteristicile vremii; 
caracteristici ale parametrilor meteorologici într-un loc i la un moment dat; 

- vântul – mi carea maselor de aer având caracteristici termice, de umiditate i de presiune, 
diferite; deplasarea maselor de aer într-o zon  de câmpie: caracteristici – propagarea maselor 
de aer nu este deviat  sau influen at  de suprafa a terestr . 
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Gre eli procedurale:  

- citirea i interpretarea unei schi e geografice în rela ie cu procese i fenomene geografice.  
Rutine didactice:  

- absen a exers rii leg turilor cauzale dintre consecin ele deplas rii maselor de aer i caracteris-
ticile vremii pentru diferite unit i de relief. 

 

Item 14 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud 48% 

Singapore 47% 

… … 

Armenia 20% 

România 19% 

Ucraina 18% 

… … 

Botswana 3% 

Ghana 3% 

Media interna ional  20% 
 

Tabelul 5.15. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S03_09. 
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Grila de acordare a scorurilor 

Not :  Pentru a primi credit, r spunsurile trebuie s  includ  referiri la o reac ie chimic  a dioxidului de 

sulf în atmosfer  sau interac iunea dioxidului de sulf cu apa (norii) în atmosfer . Numirea unui 

acid specific (sulfuric sau sulfuros), format,  nu este necesar  pentru a primi Codul 10. 

 

Cod R spuns Item: S022244  S03_09 
 R spuns corect 
10 Referire la o reac ie chimic  a dioxidului de sulf (cu apa) în atmosfer  (pentru a forma acid). 

Exemple : 

Dioxidul de sulf se transform  în acid sulfuric când se combin  cu apa în atmosfer . 

Dioxidul de sulf reac ioneaz  cu vaporii de ap  din nori pentru a forma un acid. 

Are loc o reac ie când dioxidul de sulf se amestec  cu norii. 

Dioxidul de sulf se transform  în acid sulfuric în urma reac iei din aer. 

Când dioxidul de sulf intr  în atmosfer , are loc o reac ie. 

11 Se refer  numai la amestecarea sau dizolvarea dioxidului de sulf cu apa (sau norii) din 
atmosfer . (F r  men ionarea explicit  a reac iei). 
Exemple: 

Gazul se amestec  în vaporii de ap . Când vaporii condenseaz , cad împreun  cu apa formând 

ploaia acid . 

Dioxidul de sulf con ine acid, care trece în nori i apoi ajunge pe p mânt prin ploaie. 

19 Alte r spunsuri corecte 

 R spunsuri incorecte 
70 Se refer  numai la evaporarea i/sau formarea norilor de dioxid de sulf. (Confund  ploaia acid  

cu etapele ciclului apei; nu men ioneaz  amestecarea cu apa sau norii). 
Exemple: 

Când se evapor , formeaz  nori i genereaz  ploaia acid . 

Gazul se ridic  i cînd se acumuleaz  prea mult, plou . 

Dioxidul de sulf condenseaz  pentru a forma norii de ploaie acid . 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 
99 Blank  

 

R spunsuri corecte au fost date de 11,5% dintre elevii care au men ionat reac ia chimic  a 
dioxidului de sulf cu apa din nori drept condi ie a form rii ploii acide.  De asemenea, un procent 
semnificativ (5%) dintre elevii care au r spuns la acest item au indicat amestecarea (dizolvarea) 
dioxidului de sulf cu apa din nori, dar nu au men ionat explicit faptul c  se petrece o reac ie 
chimic ; ei au oferit un r spuns corect intuind efectele unor fenomene, în absen a limbajului 
tiin ific specific. Al i aproape 3% au conferit r spunsuri corecte care nu se pot încadra în 

categoriile men ionate. 

La aceste categorii de elevi, r spunsul corect ar fi putut fi generat i de alte surse de informare, 
internet, filme, enciclopedii, fiind vorba despre un subiect intens mediatizat.  

6% dintre elevi au r spuns incorect prin men ionarea form rii ploilor acide din evaporarea i 
condensarea dioxidului de sulf, f r  a sesiza c  acesta este un gaz i nu se poate evapora. Ace ti 
elevi confund  formarea ploii acide cu etapele circuitului apei în natur . Lor le sunt familiare 
caracteristicile gazelor, conform programei colare de tiin e, înc  din clasa a IV-a, când înva  
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despre transform ri ale st rilor de agregare i despre formarea precipita iilor, dar au considerat – 
probabil – c  dioxidul de sulf este un gaz care se evapor  i condenseaz , f r  s -l mai asocieze 
cu apa din atmosfer , pentru c  au transferat c tre gaz calitatea apei de a genera ploaia. 

Mai mult de jum tate dintre elevi (55%) nu au oferit niciun r spuns la acest item. O posibil  
cauz  ar putea fi necunoa terea mecanismului de formare a ploii acide. Ei fie nu au cuno tin e, 
fie acestea sunt vagi si ei se tem s  dea o explica ie. Acest procent e posibil s  fie datorat faptului 
c  la geografie se vorbe te despre ploaia acid  ca urmare a polu rii aerului, f r  explicarea 
procesului care vine probabil mai târziu, la disciplina chimie.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale: 

- ploaia acid  – semnifica ie; circuitul apei în natur  vs ploaia acid . 
Rutine didactice:  

- explicarea superficial  a procesului de formare a ploii acide ceea ce conduce la confuzii între 
procese i fenomene; 

- lipsa conexiunii dintre ploaia acid  i efectele activit ilor antropice asupra componentelor 
mediului natural. 
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5.6. CONSERVAREA BIOSFEREI  

 

Item 15 

 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Coreea de Sud 85% 

China 83% 

… … 

Ucraina 56% 

România 55% 

El Salvador  53% 

Ghana 29% 

… … 

Ghana 29% 

Qatar 20% 

Media interna ional  58% 
 

Tabelul 5.16. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_06. 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Creditul este acordat atât pentru r spunsurile care men ioneaz  un efect negativ pe termen lung 

(Cod 10), cât i pentru cele care men ioneaz  un efect neutru/pozitiv pe termen lung (Cod 11) 

asupra mediului înconjur tor (plante/animale, p mânt, ap , atmosfer  etc.). R spunsurile care 

se refer  numai la lipsa copacilor sau la un efect asupra oamenilor sunt punctuale ca incorecte. 

Dac  sunt incluse mai multe efecte, trebuie acordat codul corespunz tor primului efect corect, 

chiar dac  sunt incluse i alte efecte incorecte. Din moment ce este solicitat un singur efect, partea 

incorect  nu este luat  în considerare atât timp cât nu contrazice partea corect  a r spunsului. 
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Cod R spuns Item:  S032516  S01_06 
 R spuns corect 

10 Men ioneaz  un efect negativ asupra mediului (ex.: pierderea habitatului plantelor/animalelor, 
eroziunea solului, schimb ri atmosferice, de ertificare, schimbarea nivelului precipita iilor). 
Exemple: 

Unele animale î i vor pierde habitatul i vor muri. 

Poate afecta animalele pentru c  unele dintre ele se hr nesc din copaci. 

Animalele vor muri sau se vor muta în alt loc. 

Nu vor mai fi copaci s  absoarb  apa, de aceea ploaia i vântul vor eroda solul. 

Vor fi inunda ii mult mai des. 

Va duce la înc lzirea global  a climei, pentru c  nu vor mai fi copaci s  absoarb  dioxidul de 

carbon. 

Nu vor mai fi copaci care s  ofere oxigen. 

Dup  defri are va fi mai pu in  ploaie în zon . 

Zona, f r  copaci, poate deveni ca un de ert. 

11 Men ioneaz  un efect neutru sau pozitiv asupra mediului (ex.: schimbarea echilibrului în via a 
plantelor, dezvoltarea habitatului pentru unele animale/plante etc.).  
Exemple: 

Dup  defri ri va fi mai mult spa iu pentru unele tipuri de animale i plante. 

Diferite tipuri de plante vor putea acum s  creasc  acolo. 

19 Alte r spunsuri corecte. 

 R spunsuri incorecte 

70 Men ioneaz  doar pierderea copacilor. 
Exemple: 

To i copaci ar putea s  dispar . 

Va trece mult timp pentru ca pomii s  creasc  la loc. 

71 Men ioneaz  doar un efect referitor la utilizarea de c tre om a lemnului i a terenurilor 
de ertificate. [Efectul pe termen lung asupra mediului nu este clar.] 
Exemple: 

Vor avea mai mult lemn pentru foc. 

Va fi mai mult spa iu pentru case, mall-uri i birouri. 

Nu vor mai fi suficien i copaci pentru case i hârtie. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 

 

Aproape 55% dintre elevi au r spuns corect la acest item prin men ionarea unui efect negativ 
asupra mediului: pierderea habitatului animalelor, cre terea eroziunii solului sau de ertificare. 
Ace ti elevi cunosc rolul benefic al p durii asupra mediului înconjur tor: mediu de via  pentru 
animale, surs  de oxigen, rol protector asupra solului prevenind eroziunea acestuia, favorizarea 
infiltr rii apei în sol, obstacol în calea apei prin diminuarea vitezei acesteia pe versan i, 
prevenirea alunec rilor de teren i a inunda iilor, men inerea unui spa iu cu umiditate mai 
ridicat , prevenirea secetelor i a de ertific rii. Alte r spunsuri corecte au formulat foarte pu ini 
elevi (cu mult sub 1%). 

R spunsurile incorecte (1%) au men ionat doar pierderea copacilor, f r  s  precizeze îns  în ce 
const , efectiv, importan a acestora – fapt ce demonstreaz  c  elevii nu cunosc func iile p durii. 
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Ei nu pot sesiza leg turile ecologice dintre p dure i animale, inunda ii sau eroziunea solului. Un 
fapt semnificativ este c  ace ti elevi percep pierderea copacilor ca pe un eveniment negativ, dar 
nu manifest  gândire anticipativ  pentru a men iona un efect al dispari iei acestora. 

Alte r spunsuri incorecte (2%) au f cut referire la utilizarea lemnului de c tre om ca i 
combustibil i la valorificarea terenurilor ob inute prin defri are. Ace ti elevi consider  c  
importan a p durii se reduce la calitatea de resurs  natural  pentru industria mobilei sau 
înc lzirea locuin elor i consider  – tot în mod gre it – c  într-o zon  rural  se construiesc mall-
uri i cl diri de birouri, care sunt specifice zonelor urbane. 22% dintre elevi au dat alte variante 
de r spunsuri gre ite. 

O cincime dintre elevi (21%) nu au r spuns la acest item. Ei au eludat r spunsul, probabil pentru 
c  nu pot formula un enun  coerent despre efectele pe termen lung ale defri rii asupra 
componentelor naturale ale mediului.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli conceptuale  

- func iile p durii. 
Gre eli procedurale:  

- generalizarea unor consecin e izolate/singulare. 
Rutine didactice:  

- lipsa de focalizare pe în elegerea proceselor, fenomenelor, enun urilor tiin ifice; 
- argumentarea insuficient  în privin a efectelor defri rilor asupra componentelor naturale ale 

mediului (men ionarea frecvent  a faptului c  se diminueaz  resursele de oxigen din 
atmosfer  i cre te poten ialul de erodabilitate a solurilor). 
 

5.7. RELIEFUL – CARACTERISTICI GENERALE 

Item 16 
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Item 16_A_„Proces fizic” 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Anglia 40% 

Coreea de Sud 38% 

… … 

Norvegia 14% 

România 13% 

Israel 12% 

… … 

Qatar 2% 

El Salvador Sub 1% 

Media interna ional  16% 

Tabelul 5.17. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_05_ „Proces fizic”. 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Pentru a primi credit r spunsul trebuie s  includ  o explica ie. R spunsul care d  numai numele 

unui proces sau agent de coroziune f r  alte explica ii este punctat ca incorect (Cod 70). For ele 

distructive datorate unor ac iuni imediate sunt considerate incorecte (Cod 71), deoarece nu sunt 

rezultatul unui proces de eroziune gradual. 

 

Cod Răspuns Item: S032565  S01_05 

 Răspuns corect 

10 Identifică un proces fizic sau un agent şi explică cum poate cauza eroziunea.  

Exemple: 

Pietrele se dilată şi se contractă din cauza schimbării temperaturii. 

Apa se strânge în crăpături şi îngheaţă, ceea ce cauzează spargerea pietrelor.  

Apa se scurge pe peretele stâncii şi determină erodarea acesteia. 

Vântul care suflă asupra stâncilor provoacă desprinderea unor bucăţi. 

În timp, ploaia provoacă prăbuşirea rocilor. 

Gheţarii sau apa pot produce distrugerea rocilor. 

Când apa curge într-un torent cară la vale mici bucăţi de stâncă. 

Plantele cresc în crăpăturile rocilor. 

19 Alte răspunsuri corecte. 

 Răspunsuri incorecte 

70 Numeşte un fenomen fizic sau un agent fără altă explicaţie. 

Exemple: 

Eroziune, vânt, ploaie, vreme, exfoliere. 

71 Se referă la o forţă distructivă cauzată de o acţiune imediată (nu ca rezultat al unui proces 

gradual datorat climei). 
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Exemple: 

Stâncile pot fi sparte folosind forţa unui ciocan. 

79 Alte răspunsuri incorecte (inclusiv tăieturi, ştersături, semne distinctive, neciteţ sau în afara 

subiectului) 

 Nonrăspuns 

99 Necompletat 

 

R spunsurile corecte (13%) au avut men iuni despre modul în care se produce eroziunea rocilor 
printr-un proces fizic: varia ii de volum din cauza temperaturii, înghe ul apei în porii rocilor, 
eroziunea apei, a vântului sau a ghe ii dar i dislocarea rocilor de r d cinile plantelor, chiar dac  
vocabularul tiin ific este modest. Un element îmbucur tor este reprezentat de identificarea 
corect  a agen ilor responsabili pentru derularea procesului fizic: temperatura, apa, vântul, 
ghea a i vegeta ia. Elevii care au r spuns corect au explicat i procesul de eroziune într-o 
manier  rezonabil  tiin ific: contractarea i dilatarea repetat  ca urmare a schimb rii 
temperaturilor, presiunea exercitat  de ghea  în cr p turile rocii, ac iunea vântului înc rcat cu 
particule de nisip, iroirea apelor sau cre terea în volum a r d cinilor plantelor. Au fost 
r spunsuri acceptate, dar, în manualele de geografie exist  termenii tiin ifici care sintetizeaz  
aceste formul ri: dezagregare fizic , mecanic , pluviodenudare sau coraziune. 

R spunsurile incomplete (9%) au vizat un proces fizic (eroziune, exfoliere) sau un agent (apa, 
vântul, ploaia). Elevii nu au explicat calea prin care procesul sau agentul determin  eroziunea 
(sf râmarea) rocilor pentru c  nu pot asocia cauzal cele dou  componente esen iale pentru 
eroziunea rocilor.   

R spunsurile gre ite (9%) s-au referit la un agent sau proces f r  nicio explica ie suplimentar , 
dar i la for ele distructive care ac ioneaz  punctual asupra rocilor f r  a men iona faptul c  
eroziunea fizic  este un proces gradual cauzat de diver i agen i.  

Mai mult de jum tate dintre elevi nu au r spuns la acest item (54%); ace tia fie nu 
conceptualizeaz  termenul de eroziune a rocilor, fie nu cunosc diferen a dintre un proces fizic i 
unul chimic. 

 

Gre eli tipice  

Gre eli conceptuale  

- eroziunea: caracteristicile procesului – durat  i intensitate; agent vs. proces fizic. 
Rutine didactice:  
- absen a activit ilor care vizeaz  realizarea distinc iei dintre agent i proces; 
- prezentarea disparat  a proceselor i a agen ilor care modeleaz  relieful, ceea ce nu permite 

însu irea principiului fundamental al geografiei (cauz -efect); 

- exersarea insuficient  pe rezolvarea de probleme practice. 
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Item 16_B_ „Proces chimic” 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Anglia 38% 

Singapore 28% 

… … 

Kuweit 4% 

România 4% 

Turcia 3% 

… … 

El Salvador Sub 1% 

Qatar Sub 1% 

Media interna ional 8% 

Tabelul 5.18. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S01_05_„Proces chimic”. 

 

Grila de acordare a scorurilor 

Not : Pentru a primi credit, r spunsul trebuie s  includ  o explica ie. R spunsurile care doar dau 

numele unui proces/agent f r  alte explica ii sunt considerate incorecte (Cod 70).  

 

Cod R spuns Item: S032565  S01_05 
 R spuns corect 
10 Identific  un proces sau un agent chimic i explic  cum aceasta produce eroziunea 

Exemple: 

Oxigenul se combin  cu metalele din roci i le distruge. 

Dioxidul de carbon dizolvat în ap  dizolv  calcarul. 

Ploaia acid  afecteaz  rocile, dezintegrându-le încet. 

Aruncarea incorect  a de eurilor, care pot con ine anumite substan e, poate provoca 

distrugerea rocilor dup  infiltrarea acestora în sol. 

Substan ele chimice secretate de organismele vii, cum ar fi lichenii i mu chiul, dizolv  rocile. 

Unele substan e chimice (probabil acide), depuse pe stânci, vor reac iona cu elementele din 

roci i vor determina eroziunea. 

19 Alte r spunsuri corecte. 

 R spunsuri incorecte 
70 Nume te un proces sau un agent chimic f r  alt  explica ie referitoare la modul de producere al 

eroziunii. 
Exemple: 

Ploaia acid . 

Acidul. 

Lava i focul. 

Este un proces chimic atunci când dou  sau mai multe substan e se combin . 

Rocile sunt distruse prin amestecarea substan elor chimice . 

O substan  chimic  p trunde în roci. 

71 Identific  un proces fizic. 
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Exemple: 

Eroziunea i vântul. 

Topirea. 

Apa infiltrat  în cr p turi provoac  spargerea rocilor. 

79 Alte r spunsuri incorecte (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara 
subiectului) 

 Nonr spuns 
99 Necompletat 

 

R spunsuri corecte (4%) au fost oferite de elevi care au putut identifica un proces chimic 
precum: oxidarea, dizolvarea sau alterarea. Ei au men ionat i agentul responsabil de producerea 
procesului: oxigenul, dioxidul de carbon, ploaia acid , de eurile, substan ele chimice ale 
organismelor vii. Explica iile au fost exhaustive chiar dac  au lacune în aplicarea terminologiei 
tiin ifice. Astfel elevii au explicat modalitatea procesul chimic ce afecteaz  rocile: oxigenul 

„descompune” metalele din compozi ia rocilor, dioxidul de carbon din ap  dizolv  calcarul, 
ploaia acid  dezintegreaz  rocile, substan ele chimice din de euri sau de la organismele vii 
descompun rocile. Este posibil ca r spunsurile corecte ale elevilor s  fi fost induse de receptarea 
interdisciplinar  a con inutului „Reac ii chimice”, valorificat prin programa colar  de chimie a 
clasei a VII-a. 

R spunsurile incomplete (5%) au men ionat fie un agent (ploaia acid , substan ele chimice) fie 
un proces (combinarea/amestecarea substan elor chimice, p trunderea substan elor în roci), îns  
nu au explicat modul în care agentul determin  descompunerea chimic  a rocilor prin 
intermediul procesului. Ei nu pot stabili leg turi cauzale între agen ii i procesele chimice ce 
ac ioneaz  pentru eroziunea chimic  a rocilor.  

Alte r spunsuri incorecte (9%) au relevat faptul c  elevii nu pot face distinc ia între dezagregarea 
fizic  i descompunerea chimic  a rocilor. 

În cazul acestei subcomponente a itemului procentul de non-r spunsuri este cel mai ridicat (64%) 
dintre toate analizele. Cauzele sunt multiple: elevilor li s-a p rut dificil s  construiasc  un enun  
coerent tiin ific pentru acest item i au trecut mai departe, nu cunosc termenul eroziune, nu pot 
face distinc ia între procese fizice i chimice i nu pot explica modul în care se produce 
eroziunea prin intermediul lor.  

 

Gre eli tipice  

Gre eli conceptuale  

- eroziunea: caracteristicile procesului – durat  i intensitate; agent vs. proces chimic. 
Rutine didactice:  
- absen a activit ilor care vizeaz  realizarea distinc iei dintre agent i proces; 
- prezentarea disparat  a proceselor i a agen ilor care modeleaz  relieful, ceea ce nu permite 

însu irea principiului fundamental al geografiei (cauz -efect); 

- exersarea insuficient  pe rezolvarea de probleme practice. 
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5.8. RESURSELE NATURALE  

 
Item 17 

 

 
ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 71% 

Singapore 70% 

… … 

Salvador 43% 

România 43% 

Iran 41% 

… … 

Kuwait 23% 

Qatar 23% 

Media interna ional  50% 
 

Tabelul 5.19. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S04_15. 

 

R spunsul corect –petrolul (varianta A) – a fost ales de 43% dintre elevii români. Ace tia au 
f cut diferen a între resursele regenerabile i cele neregenerabile i cunosc modul de formare a 
petrolului (de la mai multe discipline – chimie, biologie, geografie) ca proces foarte îndelungat, 
având la baz  descompunerea în mediu anaerob a organismelor marine. În valoarea acestui 
procent reg sim i informa iile intens mediatizate, legate de epuizarea resurselor de petrol în 
urm torii 20-30 de ani sau de motiva ia unor conflicte din anumite state (ex. Irak) care de in 
rezerve însemnate de i ei. 

R spuns gre it, prin alegerea oric reia dintre celelalte trei variante (B, C, D), au dat 54% dintre 
elevi, demonstrând, astfel, c  nu cunosc semnifica ia no iunii resurs  neregenerabil .  

O gre eal  tipic  este eviden iat  de elevii care au bifat varianta B – nisipul (pu ini peste 24%) – 
i care nu tiu c  acesta este o resurs  regenerabil  f r  risc de dispari ie pe termen lung, fapt ce 

este consecin  a însu irii trunchiate a unor concepte tiin ifice cum sunt dezagregarea, 
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eroziunea, transportul i acumularea materialelor erodate. Elevii nu au în eles c  una dintre 
consecin ele model rii reliefului este tocmai formarea nisipului. Modelarea este permanent  sub 
influen a unor agen i ai hidrosferei, atmosferei, biosferei sau  chiar ai antroposferei. La acestea se 
adaug  i permanenta regenerare a litosferei prin aportul de materie venit din astenosfer . Elevii 
nu percep acest proces ciclic prin care litosfera este în permanent  formare (mi c ri de ridicare a 
scoar ei terestre: vulcanism, încre irea scoar ei, etc.), iar agen ii externi o modeleaz  contribuind 
la formarea nisipului. 

Distractorul D – oxigenul – a fost ales de 18% dintre elevii români. Putem afirma în primul rând 
faptul c  ei nu de in cuno tin e generale despre compozi ia atmosferei terestre (21% - oxigen, 
78% – azot, 1% – alte gaze). O alt  explica ie posibil  este dat  de rolul înv rii non-formale. 
Sub impactul tirilor despre înc lzirea global  este posibil ca ei s  fi perceput faptul c  o cre tere 
a cantit ii de CO2 i a pulberilor în atmosfer  se face în detrimentul cantit ii de O2, lucru care 
este neadev rat.  

Alegerea distractorului C – lemnul – a fost f cut  de 12% dintre elevi. Ei s-au gândit doar la 
materia prim  f r  s  o asocieze cu p durea din care provine. Prin urmare, putem afirma c  
ace tia nu cunosc faptul c  dezvoltarea p durilor permite regenerarea lemnului (natural sau 
artificial prin plant ri) i asociaz  defri rile cu pierderea iremediabil  a lemnului i  implicit a 
oxigenului pe care copacii îl elimin  în procesul fotosintezei.   

Indiferent care a fost r spunsul gre it ales, reiese c , de i elevii studiaz  i la alte discipline 
(biologie, chimie, fizic  etc.) probleme legate de acest item, ei nu pot face distinc ia între un 
element regenerabil i unul neregenerabil. De aici apare nevoia de a articula coerent finalit ile 
diferitelor discipline, astfel încât ceea ce ajunge s  tie elevul s  fie rezultatul unor interven ii 
conjugate, coerente, nu disjuncte i/sau contradictorii. 

 

Gre eli tipice  

Gre eli conceptuale:  

- resurse naturale: resurse regenerabile vs. neregenerabile; principiile de decelare a tipurilor de 
resurse. 

Gre eli procedurale:  

- clasificarea i ierarhizarea categoriilor i tipurilor de resurse. 
Rutine didactice:  

- clasificarea tipurilor de resurse în: resurse ale subsolului (minereuri utile, roci de construc ie, 
ape minerale sau termale) i ale solului (fertilitatea solului, p duri, p uni etc.) în defavoarea 
clasific rii în func ie de durabilitate (regenerabile i neregenerabile); 

- acordarea unei aten ii sc zute men ion rii exemplelor din orizontul local. 
 

  



209

5.9. AGRICULTURA  
 

Item 18 

 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Japonia 56% 

Coreea de Sud 56% 

China 51% 

… … 

Serbia 24% 

România 24% 

Tunisia 23% 

… … 

Qatar 3% 

Ghana 3% 

Media interna ional  26% 
 

Tabelul 5.20. Date statistice comparative privind rezultate înregistrate la Itemul S07_11. 
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Grila de acordare a scorurilor  

Not : De i întrebarea cere o „explica ie”, credit va primi r spunsul care descrie efectul îngr mântului 
asupra culturii de orez, pe baza datelor din tabel. 

Cod R spuns Item: S032555  S07_11S07_11 
 R spuns corect 
10 Explica ia se refer , în mod explicit, la toate cele 3 regiuni din tabel:  

i)    Cultura de orez (cre terea) este mai mare, pe m sur  ce nivelul îngr mântului cre te pân  
la nivelul optim (70). 

ii)    Cultura de orez (cre terea) este cea mai mare pentru un optim al nivelului îngr mântului 
(70-100). 

iii) Cultura de orez (cre terea) scade, pe m sur  ce nivelul de îngr mânt cre te, peste nivelul 
optim(100).   
Exemple: 
Cultura de orez cre te pentru un timp, dar apoi descre te. Ar trebui s  fie între  70 -100 unit i. 

Nu exist  suficient îngr mânt la nivelul inferior, iar la  nivelul superior îngr mântul ar 
putea omorî plantele. 

Ad ugarea de îngr mânt va cre te cultura de orez, dar ad ugarea în prea marem sur , o va 
descre te. Aceasta dovede te c  numai o anumit  cantitate de îngr mânt este cea mai bun . 

Note: R spunsurile pot fi calitative sau cantitative; nu se pierde credit pentru absen a unit ilor. 

11 Se refer  la cultura sc zut , pentru nivelul inferior i superior al îngr mântului, dar descrierea 
regiunii optime (ii) este incomplet  sau incorect  

Exemple: 
Prea mult îngr mânt produce pu in orez. De asemenea, prea pu in îngr mânt produce 
pu in orez. 

Pe m sur  ce pui mai mult îngr mânt, mai mult orez cre te. Dac  pui prea mult, cantitatea 
de orez se va diminua. 

12 Se refer  la nivelul optim de îngr mânt, dar descrierea regiunilor pentru nivelul sc zut sau 
ridicat (i or iii) este incomplet  sau incorect . 
Exemple: 
Trebuie ad ugat  o anumit  cantitate de îngr mânt.  
Cel mai bun nivel al îngr mântului este între 70 i 100.  Peste aceasta plantele încep s  
moar . 
Cultura de orez cre te pân  la un nivel maxim. 

19 Alte r spunsuri par ial corecte 

 R spuns incorect 
70 Men ioneaz , DOAR c , cultura de orez cre te cu cre terea nivelului de îngr mânt. [F r  

descrierea regiunilor ii i iii.] 
Exemple: 
Cre te pe m sur  ce cantitatea de îngr mânt cre te, pentru c  plantele au nevoie de el ca s  
creasc . 

71 Men ioneaz  DOAR c , plantele de orez vor muri la nivelul superior al îngr mântului ad ugat 
(sau similar). [F r  descrierea regiunilor i i ii.]  
Exemple: 
Dac  pui prea mult îngr mânt, planta va muri. 

79 Incorect (inclusiv t ieturi, ters turi, semne distinctive, necite  sau în afara subiectului) 

 Nonr spuns 

99 Necompletat 
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Elevii români au dat r spunsuri corecte (24%) într-o propor ie ceva mai redus  decât media 
interna ional  (26%). Ei au f cut o corela ie corect  între cantitatea de îngr mânt administrat  
(unit i de azot/hectar) i cre terea produc iei de orez (kg de orez/hectar), încadrându-se între 
valorile optime de 60-120 unit i de azot/hectar. Ei au observat din datele tabelului faptul c  
produc ia de orez este mai mare, pe m sur  ce nivelul îngr mântului cre te pân  la nivelul 
optim, precum i faptul c  produc ia de orez scade pe m sur  ce nivelul de îngr mânt cre te 
peste nivelul optim. Ace ti elevi demonstreaz  c  sunt capabili s  fac  o analiz  corect  a setului 
de date statistice i c  dispun de capacitatea de a sintetiza i extrage informa ia corect . 

Cele mai multe r spunsuri incorecte (15%) se refer  la cre terea culturii de orez pe m sur  ce se 
augmenteaz  cantitatea de îngr mânt.  

Alte r spunsuri incorecte (5%) men ioneaz  doar c  plantele de orez vor muri în momentul în 
care se va ajunge la nivelul superior al îngr mântului ad ugat, f r  precizarea regiunii de 
optim. Elevii care au dat acest gen de r spuns tiu doar c  o cantitate mare de îngr mânt poate 
deveni d un toare culturii de orez, ceea ce ar putea fi corect, doar dac  s-ar men iona i 
intervalul de optim i de dep ire a acestuia dup  studierea atent  a datelor din tabel. Ca i în 
cazul categoriei precedente, elevii doar intuiesc un efect al cantit ii de îngr mânt administrat 
peste un anumit prag, f r  a observa îns  valorile de optim. 

Nonr spunsurile (39%) relev  incapacitatea elevilor de a citi i interpreta date statistice. Ei nu 
pot construi un enun  pentru a explica efectul pe care cantitatea de îngr mânt îl are asupra 
cantit ii de orez. O alt  explica ie posibil  este aceea c  elevii au considerat dificil acest item 
(tabelele au pentru unii elevi efect inhibator) i nu au mai încercat s  îl rezolve.  

 

Gre eli tipice 

Gre eli procedurale: 

extragerea informa iei, interpretarea i argumentarea datelor statistice; 
realizarea unei analize statistice.  

Rutine didactice  

- lipsa exers rii argument rii unor concluzii în favoarea citirii informa iei din tabele/grafice.  
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