
 

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI 
 Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 
email: lic_miron_costin@yahoo.ca 

 
 

          

 

TESTAREA ELEVILOR DE CLASA a IV-a 

25 MAI  2013 

 

 

     Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași organizeză 

testarea cunoștințelor elevilor de clasa a IV-a la limba 

română și matematică în data de 25 mai 2013. 

 

 

 

1. PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR          
     2013 – 2014 

 

 1 clasă de selecţie = 28 elevi; Limbi moderne: limba engleza intensiv (L1)/ Lb.franceză (L2) 

 1 clasă de selecţie = 28 elevi; Limbi moderne: limba engleză  (L1 )/Lb.franceză (L2) 

 

  38 locuri au fost ocupate de elevii premiaţi la concursul      

„MATEROM” – din 27 aprilie  2013 . 

 

  Locuri disponibile  : 18 

 

 Disciplinele de concurs : 
 

LIMBĂ ŞI  COMUNICARE . 

ASPECTE URMĂRITE ÎN EVALUARE : 

 Identificarea ideilor principale într-un text şi formularea corectă; 
 Alcătuirea unui rezumat; 

 Povestirea conţinutului operelor studiate ; transformarea vorbirii directe în vorbire 

indirectă;  

 Scrierea din memorie a versurilor din poeziile studiate (conform cerinţei din manuale); 

 Scrierea corectă după dictare; 

 Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie şi de ortografie; 
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 Structura corectă a conţinutului compunerii; 

 Valorificarea conţinutului operelor studiate în compuneri; 

 Valorificarea în texte proprii a achiziţiilor lexicale; 

 Cunoaşterea sensului cuvintelor (din textele studiate şi din „Micul dicţionar” de la 

sfârşitul manualului) ; 

 Înlocuirea unor cuvinte cu altele, având acelaşi înţeles sau înţeles opus; 

 Identificarea şi exemplificarea părţilor de vorbire şi a funcţiilor sintactice învăţate; 

 Analiza gramaticală ; 

 Realizarea schemei unei propoziţii şi alcătuirea unor propoziţii  după scheme  date; 

 Scris lizibil şi ordonat; 

 Aşezarea corectă a textului în pagină.         

                  

MATEMATICĂ 

 

STRUCTURA SUBIECTELOR LA MATEMATICĂ 

 

 I   TEHNICA DE CALCUL  

a) Exerciţii cu şi  fără paranteze cu numere naturale cuprinse între 0 şi 1000000; 

b) Exerciţii de aflare a  necunoscutei  dintr-o egalitate cu sau fără  paranteze (numere naturale  

cuprinse între 0 şi 1000000  . 

II  NUMERAŢIE (ORDINE  ŞI CLASE);   SCRIEREA ÎN SISTEMUL   ZECIMAL   

 III O PROBLEMĂ CU PLAN DE REZOLVARE FOLOSIND METODA  

FIGURATIVĂ (sau oricare altă metodă învăţată). 

 Se pot folosi noţiuni de geometrie (perimetrul pătratului şi al dreptunghiului ), unităţi de 

măsură pentru : lungime,  capacitate, masă , timp. 

 IV  PROBLEME DE LOGICA SI  PERSPICACITATE . 

NOTĂ: Pentru temele indicate, elevii vor consulta manualele şcolare   în vigoare. 

 

2. ORGANIZAREA TESTĂRII : 
 

ACTE NECESARE : 
 

1. Cerere tip (de la secretariatul liceului) 

2. Adeverinţă eliberată de conducerea şcolii de provenienţă din care să rezulte calificativul la 

purtare pentru clasele I – III şi semestrul I clasa a IV-a . Nu sunt admise cererile de 

înscriere ale elevilor care cel puţin într-un semestru au la purtare calificativul „BINE” . 

 

3. Adeverinţă de elev in care se va  menţiona  limba modernă studiată . Pentru elevii care nu 

au studiat limba engleză părinţii îşi vor lua angajamentul în scris, că până la 1 septembrie 

2013 elevii îşi vor  însuşi conţinuturile  prevăzute de programa  şcolară aferentă  claselor  

a III-a și  a IV-a . 

 

 

4. Copie certificat de naştere copil . 



-  Perioada de înscriere :15  mai – 23 mai 2013,  între orele 10,00 – 18,00 ; 

-   Afişarea listelor cu repartiţia elevilor pe săli :  24  mai 2013, orele 20,00. 

-  Verificarea nivelului de însuşire a limbii engleze prin testare scrisă  - 

miercuri  4  septembrie 2013 orele 9,00. 

 Susţinerea lucrărilor scrise SAMBATA 25 mai 2013 

 

- prezenţa elevilor în curtea liceului:  ora 8,00  

 

- intrarea elevilor în săli : ora 8,45 (fiecare elev va avea : instrumente de scris, trusă de 

geometrie,   apă de băut,   pachet cu o gustare) 

 

 lucrare scrisă la : Limba şi literatura română între orele 9,00 – 10,00  

                    PAUZĂ :   10,00 – 10,30 ( elevii nu ies in curtea scolii) 
 

 lucrare scrisă la : Matematică între orele 10,30 – 11,30  

 

-    Afişarea rezultatelor în urma testării :     25 mai 2013, după ora 20,00 . 
 
 

-    Depunerea cererilor pentru contestaţii : luni, 27 mai 2013  între orele 9,00-16,00 la 

secretariatul liceului . 

- Rezultatele finale : marţi 28 mai 2013, orele 20,00 . 
 

 

 

                                                    Director,  

                                              Prof. Viorica Dobre     

                    


