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Probă scris ă 

 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. Funcţiile educaţiei fizice realizează o corespondenţă între practicarea exerciţiilor fizice şi efectul 
acestora în ansamblul vieţii sociale.       15 puncte 
a. Definiţi funcţiile educaţiei fizice.       3 puncte 
b. Prezentaţi funcţia de optimizare a potenţialului biologic.   6 puncte 
c. Prezentaţi funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice.   6 puncte 
 
2. Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul specific de bază al educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv. 

15 puncte  
a. Definiţi exerciţiul fizic.        2 puncte 
b. Prezentaţi structura exerciţiului fizic.      10 puncte 
c. Clasificaţi exerciţiile fizice, după trei criterii de clasificare diferite.  3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Creaţi o structură de cinci exerciţii, având aceeaşi formaţie de lucru, eşalonate metodic, pentru 
învăţarea elementului stând pe mâini. În descrierea fiecărui exerciţiu, precizaţi: 15 puncte  
a. acţiunea motrică;         5 puncte 
b. dozarea efortului;         5 puncte 
c. formaţia de lucru.         2 puncte 
Se punctează eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură.    3 puncte 
 
2. Creați o secvență de plan de lecție pentru o verigă tematică, destinată dezvoltării coordonării 
(îndemânării) în regim de viteză, prin parcurs aplicativ alcătuit din cinci stații. Veţi urmări: 
 15 puncte  
a. descrierea exercițiilor        5 puncte 
b. precizarea dozării efortului       5 puncte 
c. specificarea formațiior de lucru       5 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe elaborate pe baza Programei pentru examenul 
național de definitivare în învățământ la disciplina pedagogie și elemente de psihologie școlară: 
1. Explicaţi conceptele de învățare și de predare.    6 puncte 
2. Menţionați câte o caracteristică a educației informale și a educației formale. 4 puncte  
3. Enumerați trei tipuri de curriculum. 6 puncte 
4. Precizați două funcții ale evaluării școlare. 6 puncte 
5. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale utilizării formei de organizare frontală a clasei de elevi. 
 8 puncte  
 


