
Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI

DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

LIMBA ROMÂNĂ

EXEMPLAR PENTRU ŞCOALĂ

SE LIPEŞTE ETICHETA DE
IDENTIFICARE

FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ _______________________________________________________________

LOCALITATEA _______________________________________________________________

COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2021 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ _______________________________________________________________
LOCALITATEA _______________________________________________________________
COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Rezultatele se pot vedea pe portalulMoja srednja škola: prin introducerea numărului unic de identificare a elevului (parolă de
opt cifre a elevului). În scopul preluării testului scanat în format pdf, în partea unde se pot vedea rezultatele examenului final,
este necesar să se introducă codul unic al testului.

Codul unic al testului:

În cazul în care părintele / alt reprezentant legal are cont pe portalulMoj esDnevnik sau are cont pe Portal za elektronsku
identifikaciju eID.gov.rs, prin care accesează portalulMoj esDnevnik, atunci, pe lângă listarea rezultatelor examenului final,
pe portalulMoja srednja skola poate folosi una dintre următoarele servicii electronice: depunerea plângerii privind rezultatele
examenului final, depunerea listei de dorinţe în formă electronică şi depunerea formularului de înscriere pentru şcoala medie.

Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI

DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

LIMBA ROMÂNĂ

EXEMPLAR PENTRU ELEV

628202112593

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2021 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



INDICAŢII DE LUCRU

LIMBA ROMÂNĂ
• Теstul conţine 20 de exerciţii pe care trebuie să le rezolvi în 120 de minute.
• Scrie citeţ, cu litere de mână, ţinând cont ca răspunsurile tale să fie uşor de înţeles, dar şi corecte din punct de
vedere gramatical şi ortografic.
• Atunci când rezolvi exerciţiile în care ţi se cere să completezi ceva, foloseşte noţiunile în întregime; prescurtările nu
sunt permise (de exemplu, trebuie să scrii substantiv, şi nu subst., sau vocativ, şi nu voc., sau altceva asemănător).
• Completează testul cu pix cu pastă albastră (în timpul lucrului poţi folosi creion obişnuit şi gumă).
• Răspunsul care este scris numai cu creionul, cu pixul cu pastă neagră sau cu creionul,,scrii-ştergi” nu va fi
recunoscut.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite, în care doar un singur răspuns este corect, obţii 0 puncte dacă pe lângă răspunsul
corect marchezi şi vreunul incorect.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite nu vor fi recunoscute răspunsurile corectate.

• Nu scrie nimic pe codurile QR ( ) care se află pe fiecare pagină a testului.
• Acordă atenţie faptului că exerciţiile se deosebesc prin modul în care trebuie să dai răspunsul.

În unele exerciţii vei alege răspunsul corect astfel încât vei colora cerculeţul corespunzător. În exerciţiile în care există
mai multe răspunsuri corecte, este necesar să colorezi mai multe cerculeţe. Ţine cont de faptul că cerculeţul trebuie să
fie colorat, deoarece numai aşa răspunsul îţi va fi recunoscut.

• Dacă termini mai devreme, predă testul şi ieşi în linişte.

Îţi dorim mult succes la examen!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TEST
LIMBA ROMÂNĂ

2. Analizați textul, apoi colorați cerculețele pentru fiecare enunț dat.

Un aliment de lux de mare căutare este trufa albă. Dar şi preţul ei este pe măsură: 450 de grame costă 2.000$.
Cele mai scumpe trufe din lume cresc în regiunea Alba, din Piemont.

Trufele fac parte din clasa ciupercilor Ascomycetes, varietatea albă fiind cea mai scumpă. Trufele sunt mai
multe specii de ciuperci comestibile cu formă de cartofi, care cresc în pământ.

Durata lor de viaţă este cuprinsă între 200 şi 290 de zile. În Italia, în regiunea Alba din districtul Piemont, se
găsesc celebrele trufe albe, supranumite "diamantele albe".

În octombrie, începe sezonul de căutare a acestora. Sunt greu de găsit, se folosesc uneori porci şi câini special
dresaţi să le scoată din pământ, dar merită tot efortul.

Au o aromă unică, apreciată de cei mai rafinaţi consumatori. Cele mai luxoase restaurante din lume se
aprovizionează cu trufe albe pe bani grei.

Cunoscătorii spun că, în ultimii ani, cantitatea de trufe albe s-a diminuat constant. Trufele albe nu pot fi sub
nici o formă falsificate.

Substanţele chimice pe care le conţin fac ca trufele să aibă acea aromă cu totul aparte, care se simte de la mare
distanţă. Renumitul bucătar Tom Colicchio spune că îi place la nebunie să gătească trufe albe, fiindcă se satură numai
mirosindu-le.

Se spune că aroma trufei albe seamănă cu cea de nuci prăjite. Trufele albe sunt servite, în general, sub formă de
feliuţe, aşezate deasupra altor mâncăruri.

adevărat fals

1. Trufele amintite sunt ciuperci negre.

2. Trufele albe se găsesc în regiunea Alba din Piemont în Italia.

3. Trufele albe nu se pot falsifica.

4. Kilogramul de trufe costă 2.000$.

5. Textul aparține stilului tehnico-științific.

1. Textul de mai jos este preluat din Enciclopedia copiilor „Vieţuitoare din zonele umede (Volumul 1 – Peşti şi păsări)”:

„Crapul are corpul musculos, acoperit cu solzi mari. Coloritul său variază în funcţie de mediul în care trăieşte: crapul
de baltă are culoarea deschisă, cel de râu are o culoare frumoasă, cu solzi aurii. Îl întâlnim în apele Dunării, în bălţile
din lunca şi delta fluviului, în râurile şi bălţile învecinate acestora, cât şi în iazuri. Se hrăneşte cu larve de insecte, scoici
mici, icre de broaşte, melcişori şi plante mărunte.”

Coloraţi cerculeţul în coloana corespunzătoare, încât considerați că enunțul este sau nu adevărat.

DA NU

Fragmentul dat este un text neartistic

- 1 -
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3. În următoarea propoziție subliniați cuvintele care trebuie scrise cu literă majusculă (mare).

biserica albă este un orășel situat în banat, la 100 de kilometri de belgrad, cunoscut prin minunatele sale lacuri.

4. Coloraţi cerculeţul din dreptul răspunsului corect.

Pentru a găsi cum se scrie corect verbul a așeza, la indicativ prezent, la persoana a III-a, singular și plural – așază (nu
așează), ne folosim de un:

Îndreptar ortografic

Dicționar de sinonime

Dicționar – DEX

Dicționar de neologisme

- 2 -

5. Colorați cerculețele din dreptul propozițiilor scrise corect:

Nea Nicuță ne-a adus cărți interesante.

Copii noștrii sunt la grădiniță.

Neam dus la un ne-am.

Vouă vi s-au dat sarcini grele?

6. Coloraţi cerculeţul din dreptul soluţiei în care se găsește un subiect multiplu:

Ceapa, cartoful, morcovul sunt legume care le cultivăm în grădina noastră.

Legumele din grădină sunt proaspete.

În grădină am multe legume.

- 7 -

20. Legați figurile de stil din diferite opere literare cu felurile lor.

Colorați cerculețele în coloanele corespunzătoare:

Epitet Comparație Hiperbolă Antiteză

»Vreme trece, vreme vine»

»Vodă-i un munte»

»Codrule cu râuri line»

»Luna saltă-ngălbenită
Ca o luntre părăsită»

»Valuri albe trec în zare…»

»Uite-i, mă, căciula, frate
Au sub dânsa șapte sate

Adăpost!»

»Eu veneam de sus,
Tu veneai de jos.»

____________________________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU
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18. Determinați ce fel de text este fragmentul dat:

”Casa părintească din Lancrăm, sat situat între orăşelul Sebeş-Alba şi Cetatea Bălgradului (Alba Iulia), era o
clădire veche, destul de masivă în asemănare cu celelalte case dimprejur. Ne rămăsese de la moşul, Simion Blaga, care
fusese pe vremuri, până pe la 1870, preot în sat. Către uliţă, de o parte şi de alta a ogrăzii, erau două grădiniţe
împrejmuite cu stâlpi de zid şi de gard, una de flori, cealaltă – mai mică şi chiar în faţa casei – cu straturi sterpe: aci se
ofilea în permanenţă un pin, de sub care culegeam adesea acele căzute, gălbui, înmănunchiate la un capăt, ca nişte ţânţari
cu cinci picioare lungi. În aceeaşi grădiniţă se înălţa uriaşul castan, ce copleşea cu corona lui toată casa.”

(Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor)

Colorați cerculețul din dreptul răspunsului corect.

textul este o descriere

textul este un monolog

textul este o povestire

- 6 -

19. Pe baza fragmentului recunoașteți genul și specia literară:

Dragomirna

În Bucovina este un sat cu numele Dragomirna. Acest sat zice că își are numele din vechime. Și iată care este
povestea numelui acestui sat:

Amu, zice că erau odată, când a mai fi fost, nu știu, dar știu că a fost de demult pe acest pământ niște oameni
mari. Și de mari ce erau li se dase numele de urieși.

Amu zice că erau doi frați urieși cari se băteau între ei pentru o fată a cine știe cărui împărat din cine știe care
împărăție. Dumnezeu să ne ție! Unul din ei ucise pe celălalt. Mă-sa sărmana îl tot bocea:

– Dragul mamii, dragul mamii!
Și din „dragul mamii“ a ieșit Dragomirna. Și Dragomirna a rămas și până astăzi.

Genul: ____________________________________

Specia: ____________________________________

7. Colorați cerculețele de sub cuvintele care sunt sinonime.

Băiatul este isteţ, inteligent, aspru.

9. Colorați cerculețul de sub verbele date care se găsesc la modurile nepersonale:

să meargă, aleargă, a cânta, coborând, aș dori, scrii, de citit, dorit, am hotărât

- 3 -

8. Limba română își trage originea din limba:

Colorați cerculețul din dreptul răspunsului corect.

latină vulgară

greacă veche

slavă

latină clasică

10. Scrieți pe linie felul propozițiilor circumstanțiale marcate din frazele:

1. Nu am ajuns la timp pentru că am adormit. __________________________________

2. Te aștept ca să învățăm împreună. _________________________________________

3. Când am vizionat filmul, am înțeles totul. ___________________________________

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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12. Colorați cerculețele din dreptul cuvintelor scrise în dialect.

gulie

grumaz

piparcă

piper

curechi

gingii

chică

13. Colorați cerculețul din dreptul analizei corespunzătoare cuvântului subliniat în propoziția:

Locuința aceasta are un balcon foarte frumos.

pronume demostrativ de apropiere, genul feminin, singular, acuzativ.

adjectiv pronominal demostrativ de apropiere, genul feminin, singular, nominativ.

pronume nehotărât, genul feminin, singular, nominativ.

14. Analizați fraza, apoi colorați cerculețele din dreptul răspunsurilor corecte.

Mireasma florilor de mai și liniștea dealului Bucium te cuprind la orice masă servită pe terasa pensiunii noastre și te
îmbie să savurezi natura din plin.

fraza are două propoziții

fraza are numai o propoziție

fraza are trei propoziții, subiectul în prima propoziție fiind multiplu

raportul dintre primele două propoziții este de coordonare

predicatele sunt nominale

atributele florilor și dealului sunt atribute substantivale

- 4 -

11. Colorați cerculețul din dreapta formei corecte a cuvintelor despărțite în silabe:

gânda-ri-ci rând-u-ne-le per-so-naj di-mi-nea-ță

15. Faceţi legătura dintre autor şi opera pe care a scris-o, astfel că veţi colora cerculeţul în coloanele corespunzătoare:

Grigore Alexandrescu Mihai EminescuVasile Alecsandri

Sfârșit de toamnă

Toporul și pădurea

Floare albastră

17. Citiți versurile următoare și pe linia dată, scrieți despre ce figură de stil este vorba:

“Ostenit din aripi bate
Ca un vis pribeag, un graur.”

(O.Goga, Sara)

Figura de stil este: ________________________________

- 5 -

16. Citiți cu atenție următoarele versuri, apoi precizați felul rimei:

„ Aseară prin grădina amorțită,
Din tufe de pelin cu frunze mici
A apărut în taină un arici,
O mică vietate ghemuită.”

( G.Topârceanu, Ariciul )

Coloraţi cerculeţul din dreptul răspunsului corect.

rimă împerecheată

rimă încrucișată

rimă îmbrățișată

____________________________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU
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raportul dintre primele două propoziții este de coordonare

predicatele sunt nominale

atributele florilor și dealului sunt atribute substantivale

- 4 -

11. Colorați cerculețul din dreapta formei corecte a cuvintelor despărțite în silabe:

gânda-ri-ci rând-u-ne-le per-so-naj di-mi-nea-ță

15. Faceţi legătura dintre autor şi opera pe care a scris-o, astfel că veţi colora cerculeţul în coloanele corespunzătoare:

Grigore Alexandrescu Mihai EminescuVasile Alecsandri

Sfârșit de toamnă

Toporul și pădurea

Floare albastră

17. Citiți versurile următoare și pe linia dată, scrieți despre ce figură de stil este vorba:

“Ostenit din aripi bate
Ca un vis pribeag, un graur.”

(O.Goga, Sara)

Figura de stil este: ________________________________

- 5 -

16. Citiți cu atenție următoarele versuri, apoi precizați felul rimei:

„ Aseară prin grădina amorțită,
Din tufe de pelin cu frunze mici
A apărut în taină un arici,
O mică vietate ghemuită.”

( G.Topârceanu, Ariciul )

Coloraţi cerculeţul din dreptul răspunsului corect.

rimă împerecheată

rimă încrucișată

rimă îmbrățișată

____________________________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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18. Determinați ce fel de text este fragmentul dat:

”Casa părintească din Lancrăm, sat situat între orăşelul Sebeş-Alba şi Cetatea Bălgradului (Alba Iulia), era o
clădire veche, destul de masivă în asemănare cu celelalte case dimprejur. Ne rămăsese de la moşul, Simion Blaga, care
fusese pe vremuri, până pe la 1870, preot în sat. Către uliţă, de o parte şi de alta a ogrăzii, erau două grădiniţe
împrejmuite cu stâlpi de zid şi de gard, una de flori, cealaltă – mai mică şi chiar în faţa casei – cu straturi sterpe: aci se
ofilea în permanenţă un pin, de sub care culegeam adesea acele căzute, gălbui, înmănunchiate la un capăt, ca nişte ţânţari
cu cinci picioare lungi. În aceeaşi grădiniţă se înălţa uriaşul castan, ce copleşea cu corona lui toată casa.”

(Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor)

Colorați cerculețul din dreptul răspunsului corect.

textul este o descriere

textul este un monolog

textul este o povestire
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19. Pe baza fragmentului recunoașteți genul și specia literară:

Dragomirna

În Bucovina este un sat cu numele Dragomirna. Acest sat zice că își are numele din vechime. Și iată care este
povestea numelui acestui sat:

Amu, zice că erau odată, când a mai fi fost, nu știu, dar știu că a fost de demult pe acest pământ niște oameni
mari. Și de mari ce erau li se dase numele de urieși.

Amu zice că erau doi frați urieși cari se băteau între ei pentru o fată a cine știe cărui împărat din cine știe care
împărăție. Dumnezeu să ne ție! Unul din ei ucise pe celălalt. Mă-sa sărmana îl tot bocea:

– Dragul mamii, dragul mamii!
Și din „dragul mamii“ a ieșit Dragomirna. Și Dragomirna a rămas și până astăzi.

Genul: ____________________________________

Specia: ____________________________________

7. Colorați cerculețele de sub cuvintele care sunt sinonime.

Băiatul este isteţ, inteligent, aspru.

9. Colorați cerculețul de sub verbele date care se găsesc la modurile nepersonale:

să meargă, aleargă, a cânta, coborând, aș dori, scrii, de citit, dorit, am hotărât

- 3 -

8. Limba română își trage originea din limba:

Colorați cerculețul din dreptul răspunsului corect.

latină vulgară

greacă veche

slavă

latină clasică

10. Scrieți pe linie felul propozițiilor circumstanțiale marcate din frazele:

1. Nu am ajuns la timp pentru că am adormit. __________________________________

2. Te aștept ca să învățăm împreună. _________________________________________

3. Când am vizionat filmul, am înțeles totul. ___________________________________

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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3. În următoarea propoziție subliniați cuvintele care trebuie scrise cu literă majusculă (mare).

biserica albă este un orășel situat în banat, la 100 de kilometri de belgrad, cunoscut prin minunatele sale lacuri.

4. Coloraţi cerculeţul din dreptul răspunsului corect.

Pentru a găsi cum se scrie corect verbul a așeza, la indicativ prezent, la persoana a III-a, singular și plural – așază (nu
așează), ne folosim de un:

Îndreptar ortografic

Dicționar de sinonime

Dicționar – DEX

Dicționar de neologisme

- 2 -

5. Colorați cerculețele din dreptul propozițiilor scrise corect:

Nea Nicuță ne-a adus cărți interesante.

Copii noștrii sunt la grădiniță.

Neam dus la un ne-am.

Vouă vi s-au dat sarcini grele?

6. Coloraţi cerculeţul din dreptul soluţiei în care se găsește un subiect multiplu:

Ceapa, cartoful, morcovul sunt legume care le cultivăm în grădina noastră.

Legumele din grădină sunt proaspete.

În grădină am multe legume.

- 7 -

20. Legați figurile de stil din diferite opere literare cu felurile lor.

Colorați cerculețele în coloanele corespunzătoare:

Epitet Comparație Hiperbolă Antiteză

»Vreme trece, vreme vine»

»Vodă-i un munte»

»Codrule cu râuri line»

»Luna saltă-ngălbenită
Ca o luntre părăsită»

»Valuri albe trec în zare…»

»Uite-i, mă, căciula, frate
Au sub dânsa șapte sate

Adăpost!»

»Eu veneam de sus,
Tu veneai de jos.»

____________________________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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PAGINĂ GOALĂ
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EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TEST
LIMBA ROMÂNĂ

2. Analizați textul, apoi colorați cerculețele pentru fiecare enunț dat.

Un aliment de lux de mare căutare este trufa albă. Dar şi preţul ei este pe măsură: 450 de grame costă 2.000$.
Cele mai scumpe trufe din lume cresc în regiunea Alba, din Piemont.

Trufele fac parte din clasa ciupercilor Ascomycetes, varietatea albă fiind cea mai scumpă. Trufele sunt mai
multe specii de ciuperci comestibile cu formă de cartofi, care cresc în pământ.

Durata lor de viaţă este cuprinsă între 200 şi 290 de zile. În Italia, în regiunea Alba din districtul Piemont, se
găsesc celebrele trufe albe, supranumite "diamantele albe".

În octombrie, începe sezonul de căutare a acestora. Sunt greu de găsit, se folosesc uneori porci şi câini special
dresaţi să le scoată din pământ, dar merită tot efortul.

Au o aromă unică, apreciată de cei mai rafinaţi consumatori. Cele mai luxoase restaurante din lume se
aprovizionează cu trufe albe pe bani grei.

Cunoscătorii spun că, în ultimii ani, cantitatea de trufe albe s-a diminuat constant. Trufele albe nu pot fi sub
nici o formă falsificate.

Substanţele chimice pe care le conţin fac ca trufele să aibă acea aromă cu totul aparte, care se simte de la mare
distanţă. Renumitul bucătar Tom Colicchio spune că îi place la nebunie să gătească trufe albe, fiindcă se satură numai
mirosindu-le.

Se spune că aroma trufei albe seamănă cu cea de nuci prăjite. Trufele albe sunt servite, în general, sub formă de
feliuţe, aşezate deasupra altor mâncăruri.

adevărat fals

1. Trufele amintite sunt ciuperci negre.

2. Trufele albe se găsesc în regiunea Alba din Piemont în Italia.

3. Trufele albe nu se pot falsifica.

4. Kilogramul de trufe costă 2.000$.

5. Textul aparține stilului tehnico-științific.

1. Textul de mai jos este preluat din Enciclopedia copiilor „Vieţuitoare din zonele umede (Volumul 1 – Peşti şi păsări)”:

„Crapul are corpul musculos, acoperit cu solzi mari. Coloritul său variază în funcţie de mediul în care trăieşte: crapul
de baltă are culoarea deschisă, cel de râu are o culoare frumoasă, cu solzi aurii. Îl întâlnim în apele Dunării, în bălţile
din lunca şi delta fluviului, în râurile şi bălţile învecinate acestora, cât şi în iazuri. Se hrăneşte cu larve de insecte, scoici
mici, icre de broaşte, melcişori şi plante mărunte.”

Coloraţi cerculeţul în coloana corespunzătoare, încât considerați că enunțul este sau nu adevărat.

DA NU

Fragmentul dat este un text neartistic

- 1 -
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI

DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

LIMBA ROMÂNĂ

EXEMPLAR PENTRU ŞCOALĂ

SE LIPEŞTE ETICHETA DE
IDENTIFICARE

FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ _______________________________________________________________

LOCALITATEA _______________________________________________________________

COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ _______________________________________________________________
LOCALITATEA _______________________________________________________________
COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Rezultatele se pot vedea pe portalulMoja srednja škola: prin introducerea numărului unic de identificare a elevului (parolă de
opt cifre a elevului). În scopul preluării testului scanat în format pdf, în partea unde se pot vedea rezultatele examenului final,
este necesar să se introducă codul unic al testului.

Codul unic al testului:

În cazul în care părintele / alt reprezentant legal are cont pe portalulMoj esDnevnik sau are cont pe Portal za elektronsku
identifikaciju eID.gov.rs, prin care accesează portalulMoj esDnevnik, atunci, pe lângă listarea rezultatelor examenului final,
pe portalulMoja srednja skola poate folosi una dintre următoarele servicii electronice: depunerea plângerii privind rezultatele
examenului final, depunerea listei de dorinţe în formă electronică şi depunerea formularului de înscriere pentru şcoala medie.

Republica Serbiа
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI

DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA

CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

LIMBA ROMÂNĂ

EXEMPLAR PENTRU ELEV
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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