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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
4 august 2016 

 
Probă scris ă 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 03 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni 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. (15 puncte) 
a. (9 p) 

Pentru numirea corectă a oricăror trei drepturi ale consumatorilor se acordă câte 3 
puncte (3x3p=9p). 

b. (3 p) 
Pentru precizarea oricăror trei obiective se acordă câte 1 punct (3x1p=3p). 

c. (3 p) 
Pentru specificarea corectă a oricăror trei organisme care asigură controale, se acordă 
câte 1 punct (3x1p=3p).. 
 

2. (15 puncte) 
a. (3 p) 

Pentru precizare corectă și completă se acordă 3 puncte. 
Pentru răspuns corect și incomplet se acordă 1 punct. 

b. (10 p) 
Pentru specificarea corectă a oricăror cinci reguli se acordă câte 2 puncte 
(5x2p=10p). 

c. (2 p) 
Pentru numirea oricăror două elemente de rezistenţă se acordă câte 1 punct 
(2x1p=2p). 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

a. (2 p) 
Pentru numirea a două metode de predare-învăţare pentru secvența dată, se acordă câte 
1 punct (2x1p=2p) 

b. (8 p) 
Pentru precizarea corectă a unui avantaj pentru fiecare metodă se acordă câte 2 puncte 
(2x2p=4p). 
Pentru precizarea corectă a unui dezavantaj pentru fiecare metodă se acordă câte 2 
puncte (2x2p=4p). 

c. (8 p) 
Pentru descriere corectă și completă a modului de utilizare a metodei menţionate se acordă 8 
puncte. 
Pentru descrierea corectă și incompletă a metodei se acordă 4 puncte. 
 

d. (12 p) 
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Pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate pentru fiecare item elaborat se 
acordă câte 1 punct (3x1p=3p). 
Pentru corectitudinea proiectării sarcinii de lucru pentru fiecare item elaborat se acordă 
câte 2 puncte (3x2p=6p). 
Pentru precizarea răspunsului corect aşteptat pentru fiecare item elaborat se acordă câte 
1 punct (3x1p=3 p). 

Notă – se acordă punctajul maxim pentru fiecare secvenţă de mai sus, numai în cazul în 
care cei trei itemi sunt de tip diferit, conform cerinţei.  

 
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 
 


