
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la educație fizică  Varianta 3 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 1 din 2 

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
4 august 2016 
Probă scris ă 

 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac țiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. Funcţiile educaţiei fizice.        15 puncte 
a. Definirea funcţiilor educaţiei fizice.      3 puncte 
Se acordă 3 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 1 punct . 
b. Prezentarea funcţiei de optimizare a potenţialului biologic.   6 puncte 
Se acordă 6 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a funcţiei de optimizare a potenţialului 
biologic. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte . 
c. Prezentarea funcţiei de perfecţionare a capacităţii motrice.   6 puncte 
Se acordă 6 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a funcţiei de perfecţionare a 
capacităţii motrice. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte . 
 
2. Exerciţiul fizic.         15 puncte  
a. Definirea exerciţiului fizic.        2 puncte 
Se acordă 2 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 1 punct . 
b. Prezentarea structurii exerciţiului fizic.      10 puncte 
Se acordă 10 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a structurii exerciţiului fizic. Pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 5 puncte . 
c. Clasificarea exerciţiior fizice, după trei criterii de clasificare diferite.  3 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru clasificarea corectă şi completă a exerciţiilor, după oricare trei 
criterii diferite.        (3 x 1 punct = 3 puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Crearea unei structuri de 5 exerciţii, având aceeaşi formaţie de lucru, eşalonate metodic, pentru 
învăţarea elementului stând pe mâini.      15 puncte 
a. Precizarea acţiunii motrice.       5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă şi completă a acţiunii motrice aferente fiecărui 
exerciţiu.        (5 x 1 punct = 5 puncte) 
b. Precizarea dozării efortului.       5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă a dozării efortului aferente fiecărui exerciţiu.  
         (5 x 1 punct = 5 puncte) 
c. Precizarea formaţiei de lucru.       2 puncte 
Se acordă 2 puncte  pentru precizarea corectă a formaţiei de lucru. 
 
Se acordă 3 puncte  pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor în structură.  
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2. Crearea unei secvențe de plan de lecție pentru o verigă tematică, destinată dezvoltării 
coordonării (îndemânării) în regim de viteză, prin parcurs aplicativ alcătuit din cinci stații.  
 15 puncte  
a. Descrierea exercițiilor.        5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru descrierea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu. 
           (5 x 1 punct = 5 puncte) 
b. Precizarea dozării efortului.       5 puncte  
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului pentru fiecare 
exerciţiu.         (5 x 1 punct = 5 puncte) 
c. Specificarea formațiilor de lucru.       5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru specificarea corectă a formațiilor de lucru pentru fiecare exerciţiu.
          (5 x 1 punct = 5 puncte) 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. câte 3 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre cele două concepte date 
 2x3p=6 puncte  
2. câte 2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia dintre cele două forme de 
educație 2x2p=4 puncte  
3. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror trei tipuri de curriculum 3x2p=6 puncte 
4. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două funcții ale evaluării şcolare. 2x3p=6 puncte 
5. - câte 1 punct pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale utilizării formei de 
organizare date 2x1p=2 puncte 
    - câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui avantaj și dezavantaj precizat: prezentare 
adecvată – 3p./ prezentare superficială – 1p. 2x3p=6 puncte  
 


