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Evaluarea Națională
Memorator de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII
Concepută în format de buzunar, lucrarea se adresează elevilor claselor V-VIII, reprezentând atât un suport teoretic bine
sistematizat, necesar în pregătirea de zi cu zi a orelor de limba și literatura română, cât și unul informațional, de bază pentru
pregătirea evaluarilor curente și a examenului de evaluare națională.
Memoratorul respectă conținutul programelor școlare de limba și literatura română pentru gimnaziu și asigură un mod mai ușor de
însușire a conținuturilor obligatorii.
10.00 lei 7.50 lei

Memorator de matematică pentru clasele V-VIII
Concepută în format de buzunar, lucrarea se adresează elevilor claselor 5-8, reprezentând atât un suport teoretic bine
sistematizat, necesar în pregătirea de zi cu zi a orelor de matematică, cât și unul informațional, de bază pentru pregătirea
evaluarilor curente și a examenului de evaluare națională.
Memoratorul respectă conținutul programelor școlare de matematică pentru gimnaziu și asigură un mod mai ușor de însușire a
conținuturilor obligatorii.
9.00 lei 6.75 lei

Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a VI-a. Matematică și Științe
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a VI-a care, la finalul anului şcolar, vor susţine proba de „Matematică şi Ştiinţe” din
cadrul Evaluării Naţionale. Elaborată în conformitate cu programele şcolare în vigoare, cartea cuprinde 42 de teste de evaluare
transdisciplinară cu sugestii de rezolvare.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are
un caracter formativ, de diagnoză şi prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de
predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri individualizate de
învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului şcolar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

16.00 lei 12.00 lei

Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a VI-a. Limbă și comunicare
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a VI-a care, la finalul anului şcolar, vor susţine proba de „Limbă şi comunicare”
din cadrul Evaluării Naţionale. Elaborată în conformitate cu programele şcolare în vigoare, cartea cuprinde 35 de teste de
evaluare transdisciplinară (25 teste Română-Engleză şi 10 teste Română-Franceză) cu bareme de corectare şi sugestii de
rezolvare, după modelul Ministerului Educaţiei Naţionale. Probele de evaluare transdisciplinară sprijină elevul să pătrundă
sensurile oricărui tip de text şi să dovedească înţelegerea corectă a mesajului.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are
un caracter formativ, de diagnoză şi prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de
predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri individualizate de
învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului şcolar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

18.00 lei 13.50 lei
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Limba şi literatura română. Evaluarea Naţională 2019. Clasa a VIII-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
GHIDUL COMPLET DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ pentru proba de limba şi literatura română
este în concordanţă cu programa şcolară în vigoare şi cu toate manualele aprobate de M.E.N.
Algoritmul de pregătire pentru examen include cinci etape: Învaţă definiţia! -> Aplică în compuneri! ->Model de compunere ->
Aplicaţii -> Antrenează-te pentru examen!
Un prim element de noutate, care face din această lucrare un instrument extrem de util pentru elevi şi profesori îl reprezintă
aplicaţiile practice grupate în 30 de seturi de întrebări structurate, care facilitează antrenamentul concentrat pe: a. Literatură; b.
Fonetică, vocabular, acord; c. Ortografie, punctuaţie, forme corecte; d. Morfologie şi sintaxă.
Un alt element de noutate al ghidului este dat de Fişa de administrare a testului, asociată testelor de antrenament, cu funcţii
multiple: oferă un feedback imediat celui care învaţă, dar şi profesorilor şi părinţilor, permite autoevaluarea, monitorizează
progresul individual şi motivează elevul să atingă, pas cu pas, nivelul maxim în pregătirea pentru examen.
Lucrarea cuprinde:
• Precizările Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare cu privire la structura subiectelor pentru Evaluarea Naţională
• Noţiuni teoretice, modele de compuneri, seturi specializate de întrebări structurate
• 80 de teste (dintre care 20 fără sugestii de rezolvare) realizate după modelul celor elaborate de M.E.N.
22.00 lei 16.50 lei

Matematică. Evaluare Naţională 2019. Clasa a VIII-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
GHIDUL COMPLET DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ pentru proba de matematică este în
concordanţă cu programa şcolară în vigoare şi cu toate manualele aprobate de M.E.N.
Un prim element de noutate, care face din acest ghid un instrument extrem de util pentru elevi şi profesori îl reprezintă temele
recapitulative şi memoratorul introduse în lucrare. Rolul acestora este de a-i oferi elevului reperele solide de care are nevoie în
sistematizarea cunoștinţelor acumulate și în organizarea eficientă a procesului de învăţare.
De asemenea, posibilitatea de a studia metodic baremele, răspunsurile şi sugestiile de rezolvare oferă un feedback imediat celui
care învaţă, dar şi profesorilor şi părinţilor, permite autoevaluarea, monitorizează progresul individual şi motivează elevul să
atingă, pas cu pas, nivelul maxim în pregătirea pentru examen.
Lucrarea cuprinde:
Un memorator ce include cele mai importante noţiuni şi definiţii din programă
Teme recapitulative
5 variante de subiecte pentru simularea din luna decembrie
5 variante de subiecte pentru simularea din luna martie
80 de variante de subiecte după modelul M.E.N.

Toate cele 90 de teste conţin bareme, răspunsuri şi sugestii de rezolvare.
20.00 lei 15.00 lei

Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a IV-a. Limba română. Matematică
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a IV-a în vederea susţinerii cu succes a probei de evaluare a competenţelor
generale şi specifice la finalul anului şcolar. Proba constă în administrarea a două teste vizând evaluarea competenţelor de
înţelegere a textului scris în limba română şi evaluarea competenţelor de matematică. Testele propuse respectă întru totul
standardele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are
un caracter formativ, de diagnoză şi prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de
predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri individualizate de
învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului şcolar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

17.00 lei 12.75 lei
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Evaluarea Națională 2019 la finalul clasei a II-a. Scris-Citit. Matematică
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Lucrarea de faţă se adresează elevilor de clasa a II-a în vederea susţinerii cu succes a probei de evaluare a competenţelor
generale şi specifice la finalul anului şcolar. Proba constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de
receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de
matematică. Testele propuse respectă întru totul standardele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Această evaluare are deja o tradiţie de câţiva ani în învăţământul românesc. Ea nu reprezintă un examen sau un concurs, ci are
un caracter formativ, de diagnoză şi prognoză, cadrul didactic urmărind de fapt optimizarea, reglarea şi ameliorarea procesului de
predare-învăţare. Rezultatele obţinute la această evaluare oferă profesorului posibilitatea de a elabora planuri individualizate de
învăţare, iar părinţilor, un reper al progresului şcolar al propriilor copii.
Vă dorim tuturor succes deplin!

17.00 lei 12.75 lei

GHID PRACTIC DE GRAMATICA LIMBII ROMANE PENTRU EVALUAREA NATIONALA
Această carte îşi propune o abordare didactică a problemelor de limba română, de aceea tratarea este conformă cu programa de
gimnaziu şi cu programa pentru evaluarea naţională. Aici sunt prezentate acele probleme considerate esenţiale, sunt
exemplificate funcţiile sintactice mai importante, şi nu toate funcţiile posibile, se fac observaţii menite a atrage atenţia asupra
greşelilor frecvente.
După fiecare capitol de teorie, există exerciţii cu analize schematice şi/sau grile conforme cu cele de la examene, în special
pentru părţile de vorbire, pentru a consolida cunoştinţele pe măsura asimilării lor. Astfel de exerciţii sunt absente din multe alte
publicaţii asemănătoare.
Succes tuturor elevilor care vor susţine proba de evaluare naţională!

15.00 lei 11.25 lei

9 total products.

