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IMPORTANŢA ITEMILOR OBIECTIVI, SEMIOBIECTIVI  

ŞI SUBIECTIVI ÎN PREDAREA CHIMIEI LA GIMNAZIU 

Profesor MIMI CUCIUREAN, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureş 

 

 Conform DEX, itemul reprezintă un element constitutiv al unui test, chestionar etc. cu o notă 

specifică în cadrul unei probleme, referindu-se la un fragment strict determinat şi unic al acesteia. 

 În practica pedagogică itemii sunt părţi componente ale instrumentelor de evaluare, proiectate în 

concordanţă cu scopul evaluării şi cu competenţele urmărite în procesul curricular. În mod 

tradiţional termenul de „item” a fost utilizat doar ca parte componentă a testelor de evaluare, însă în 

prezent acesta este extins la toate instrumentele de evaluare: orală, scrisă, teme pentru acasă, 

evaluare practică, precum şi la cea realizată cu ajutorul calculatorului. Pentru ca itemii să fie 

eficienţi în procesul de evaluare, aceştia trebuie să răspundă criteriilor referitoare la: claritatea 

formulării, precizie, concizie, concordanţă cu competenţele stabilite de curriculum, adaptare la 

nivelul particularităţilor de vârstă ale elevilor şi, nu în ultimul rând, valorificarea potenţialul optim 

al acestora. După structura lor itemii se pot clasifica astfel: 

            

     

 

 

 

 

 

 

Fiecare tip de item prezintă avantaje şi dezavantaje şi poate fi utilizat, aşa cum vom arăta în 

continuare, în diferite momente ale evaluării la disciplina chimie studiată în gimnaziu. O serie de 

proprietăţi semnificative pentru fiecare clasă de itemi se pot prezenta astfel (conform Ghidului 

pentru profesori - „Evaluare curentă şi examenele”, 2001, p.97: 
 

Proprietăţi 
Itemi 

obiectivi 

Itemi 

semiobiectivi 

Itemi 

subiectivi 

Pot prezenta un eşantion larg de competenţe + + + -- 

Pot prezenta un eşantion larg de conţinuturi + + + -- 

Pot măsura abilitatea de a rezolva probleme noi + + + + + 

 Itemi obiectivi 

 cu alegere duală 

 de împerechere (asociere) 

 cu alegere multiplă 

 Itemi semiobiectivi       

 de completare 

 cu răspuns scurt 

 cu răspuns structurat 

 Itemi subiectivi 
 rezolvare de probleme 

 eseu 
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Proprietăţi 
Itemi 

obiectivi 

Itemi 

semiobiectivi 

Itemi 

subiectivi 

Pot măsura abilitatea de a organiza, integra sau sintetiza -- + + + 

Pot măsura gradul de originalitate sau demersul inovativ 

de rezolvare 
-- + + + 

Prezintă o fidelitate ridicată + + + -- 

Asigură o discriminare puternică + + - -- 

Asigură o potenţială bază pentru diagnoză + + + -- 

Necesită un timp scurt pentru a fi produşi - + + 

Necesită un timp scurt pentru răspuns + + + -- 

Se corectează şi notează rapid + + - -- 

Răspunsurile pot fi înregistrate electronic + + - -- 

Permit evaluarea exprimării scrise -- - + + 

Încurajează originalitatea demersului şi exprimării -- - + + 

Nu permit ghicirea răspunsului - + + 
 

Itemi obiectivi cu alegere duală 

Elevii sunt solicitaţi să selecteze unul din două răspunsuri posibil de genul: adevărat/fals; 

da/nu; mai mare/mai mic; varianta1/varianta2; corect/greşit. Se pot utiliza pentru: recunoaşterea 

unor termeni, principii, proprietăţi sau a unor concepte (atomi, metale, nemetale, acizi, baze etc.).  

În proiectarea acestor itemi se va evita construirea unor enunţuri lungi, cu un grad ridicat de 

ambiguitate, care pot pune elevul într-o situaţie dificilă.   
 

Exemplu: 

Alege răspunsul corect pentru a valida afirmaţiile : 

a) În reacţia de descompunere reactanţii pot fi substanţe simple/compuse . 

b) În reacţia de combinare produsul de reacţie este întotdeauna o substanţă simplă/compusă. 

c) Apa este o substanţă simplă/compusă. 

d) Hidrogenul este o substanţă simplă/compusă. 
 

Itemi obiectivi de împerechere 

Elevii vor stabili corespondenţe/asociaţii între cuvinte, propoziţii, numere sau alte categorii de 

simboluri dispuse pe două coloane. În funcţie de tipul de împerechere aceşti itemi pot fi cu asociere 

simplă sau multiplă. 

Asocierea simplă constă în gruparea elementelor din două coloane astfel încât fiecare element 

să-şi găsească unul sau mai mulţi corespondenţi.  
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Exemplu: 

Realizaţi cu ajutorul săgeţilor corespondenţa dintre cele două coloane 

Ca(OH)2  

NaOH Baze solubile 

NH4OH    

Al(OH)3 Baze insolubile 

Fe(OH)2  
 

 

Asocierea multiplă constă în gruparea elementelor dintr-o coloană cu cele posibile din cea  

de-a doua coloană.  
 

Exemplu: 

Asociaţi fiecărui număr din prima coloană literele corespunzătoare din coloana a doua.  

1. H2O2  a) CO2 + Cu↓ 

2. O2 + Al b) Reacţie de substituţie 

3. CuO + C c) Reacţie de ardere 

4. AgNO3 + HCl d) CaCO3 + H2O 

5. CO2 + Ca(OH)2 e) H2O + O2 

 f) Reacţie de schimb 

 g) AgCl + HNO3↑ 

 h) Al2O3 
 

 

Itemi obiectivi cu alegere multiplă 

Elevii vor fi solicitaţi să aleagă un răspuns dintr-o listă de alternative oferite pentru o singură 

premisă. În funcţie de modul lor de formulare aceşti itemi pot fi: cu complement simplu sau cu 

complement grupat.  

Itemi de tip complement simplu constau în alegerea unui singur răspuns corect din variantele 

prezentate. 
 

Exemplu: 

Este considerată unitate de măsură pentru masa atomilor şi moleculelor: 

a) 1/12 din masa izotopului 12C; b) 1/14 din masa izotopului 14C; c) masa carbonului. 
 

Itemi de tip complement grupat constau în alegerea răspunsului care grupează corespunzător 

variantele posibile din enunţurile date.  
 

Exemplu: 

La următoarele întrebări răspunde cu : 

A – dacă numai răspunsurile a, b şi c sunt corecte; 

B - dacă numai răspunsurile a şi c sunt corecte; 

C - dacă numai răspunsurile b şi c sunt corecte; 

D - dacă numai răspunsul d este corect;  
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E - dacă toate răspunsurile sunt corecte. 

                 Despre carbon se poate afirma că: 

                        a) diamantul  are duritate mică; 

                        b) lasă urme pe hârtie; 

                        c) grafitul poate conduce curentul electric; 

                        d) arderea completă a carbonului conduce la monoxid de carbon. 
 

Itemi semiobiectivi de completare 

În acest caz elevii sunt îndrumaţi să completeze o afirmaţie incompletă. Este recomandat ca 

textul suport să nu conţină un număr mare de spaţii libere, lungimea acestora fiind, pe cât posibil, 

aceeaşi pentru a nu sugera un eventual răspuns. 
 

Exemplu: 

Completaţi spaţiile libere din următoarele afirmaţii: 

           Bazele sunt substanţe chimice ........... formate dintr-un ........... şi două sau mai multe ........... 

Formula chimică generală a bazelor este ............ Fenolftaleina colorează soluţiile bazice în ........... 

Reacţia dintre un acid şi o bază cu formare de ........... şi ........... se numeşte ........... 
 

Itemi semiobiectivi cu răspuns scurt 

Astfel de itemi sunt alcătuiţi dintr-o întrebare directă, cât mai clar formulată, care solicită un 

răspuns scurt sub forma unei expresii, unui cuvânt, a unui număr sau simbol. 
 

Exemple: 

1. Care din următoarele elemente formează compuşi ionici cu clorul: Na, Mg, O, S? 

2. Precizaţi care este reactivul de recunoaştere a ionului clorură? 
 

Itemi semiobiectivi cu răspuns structurat 

Itemii cu răspuns structurat sunt formaţi din mai multe subîntrebări de tip obiectiv, 

semiobiectiv sau un minieseu legate între ele printr-un element comun. Răspunsul la fiecare sub-

întrebare nu trebuie să depindă de răspunsul corect indicat la o cerinţă anterioară. 
 

Exemplu:  

Se dau următoarele ecuaţii incomplete: 

      ZnS + …… = ZnCl2 + H2S 

      H2SO4 + Mg = …… + …… 

      …… + BaCl2 = BaSO4 + HCl 

a) Completează ecuaţiile prezentate, stabilind, pentru fiecare, egalitatea numărului de atomi. 

b) Completează spaţiile libere din propoziţiile de mai jos: 

- masa de hidrogen sulfurat rezultată din reacţia a 0,5 moli sulfură de zinc este ……….. g; 

- sulfatul de bariu rezultat din ultima reacţie se dizolvă în 150 g de apă şi formează o soluţie de 

concentraţie 25%; care este cantitatea de acid clorhidric obţinută dacă reacţia este stoechiometrică? 
 

Itemi subiectivi – rezolvări de probleme 

Prin rezolvarea de exerciţii şi probleme, în special situaţii-problemă, elevii sunt solicitaţi să îşi 
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exerseze gândirea logică, să realizeze operaţii mintale complexe de analiză-sinteză şi transfer de 

cunoştinţe dobândite anterior prin studierea altor discipline din aceeaşi sau din altă arie curriculară, 

să-şi pună în valoare spiritul de inovare şi creativitatea. 
 

Exemple: 

Probleme – întrebări: 

1. Indicaţi prin două reacţii chimice caracterul acido-bazic al oxizilor metalici respectiv nemetalici. 

2. Peste un cub de cupru cu latura 0,8 cm şi densitate 8,96g/cm3 se adaugă acid sulfuric de c= 88% 

până reacţionează tot cupru. În soluţia formată se introduce o bară de fier cu masa 5 g, iar la 

sfârşitul reacţiei masa barei este 5,5g. Notaţi ecuaţiile reacţiilor chimice şi calculaţi: 

a) masa de acid consumată;    

b) cantitatea de fier trecută în soluţie;  

c) numărul atomilor de oxigen din soluţia de acid sulfuric.  

Probleme care se rezolvă prin calcul numeric: 

1. Calculează nr. de moli de gaze rezultate prin reacţia unei mase de 30g carbon cu 10% impurităţi 

cu vaporii de apă, ştiind că se înregistrează 10% pierderi din amestecul gazos rezultat.   

2. Calculează concentraţia sării obţinute prin reacţia a 700g soluţie de hidroxid de potasiu de c = 

30% cu 280g soluţie de acid sulfuric de c= 50% , dacă se mai adaugă în soluţie 420g apă. Care 

reactant este în exces şi cu cât (în grame)? 

Probleme cu caracter experimental: 

Ordonaţi metalele Cu, Mg, Fe, Al şi Zn în ordinea descrescătoare a reactivităţii lor, efectuând 

experimentele necesare, având la dispoziţie următoarele:  

- pulberi de Cu, Mg, Fe, Al şi Zn;  

- panglică de Mg, sârmă de Cu, Fe, Al; 

- soluţie de HCl, AgNO3, Pb(NO3)2, CuSO4,  

- apă, fenolftaleină şi bec de gaz. 
 

Itemi subiectivi de tip eseu 

Eseul este un tip de item prin care elevul este solicitat să producă un răspuns liber, în 

concordanţă cu cerinţele şi criteriile stabilite. 

 În funcţie de dimensiunea răspunsului aşteptat, putem avea eseu cu răspuns scurt (minieseu), 

unde limita de spaţiu este clar precizată în cerinţă şi eseu cu răspuns extins, în care dimensiunea 

răspunsului este la alegerea elevului fiind precizată doar limita de timp necesar expunerii eseului. 

Dacă ne vom referi la criteriile şi cerinţele stabilite în elaborarea eseului deosebim: eseu 

structurat/semi-structurat, în care răspunsul aşteptat este dirijat, orientat şi ordonat, elevul 

încadrându-se în cerinţele date şi eseu liber, în care formularea răspunsului, complexitatea acestuia 

şi modul său de prezentare este rodul creativităţii şi imaginaţiei elevului. 
 

Exemple: 

Eseu structurat/semi-structurat 

Întocmiţi un eseu cu tema: ”Utilizarea sărurilor ca îngrăşăminte chimice” precizând 
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următoarele: 

- definiţia sărurilor; 

- clasificarea sărurilor ; 

- tipuri de îngrăşăminte utilizate în agricultură; 

- avantajele şi dezavantajele folosirii îngrăşămintelor chimice; 

- bibliografia utilizată. 

Eseu liber 

Realizaţi un eseu cu tema: ”Descoperiri întâmplătoare în chimie”. 
 

Aşa cum am arătat mai sus există o gamă largă de tipuri de itemi, utilizarea lor adecvată 

conducând la o evaluare concludentă a cunoştinţelor elevilor la disciplina chimie. Pentru ca itemii 

elaboraţi să fie eficienţi este necesar ca profesorul să stabilească foarte clar contextul şi scopul în 

care vor fi utilizaţi. Din această perspectivă itemul poate fi privit ca ansamblul format din întrebare, 

formatul întrebării şi răspunsul aşteptat. Strânsa legătură dintre cele trei componente şi anume 

claritatea cerinţei, precizarea formatului adecvat şi rigoarea răspunsului, inclusiv prin precizarea 

schemei de notare, conduce elevul spre o abordare mai sigură şi confortabilă a instrumentului de 

evaluare, în timp ce pentru profesor conceperea unui astfel de item creează premizele unei evaluări 

obiective şi eficientă. 
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