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Probă scris ă 
ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 

Profesori 
 

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. Pielea îndeplineşte roluri multiple.               10 puncte  

a. Definiţi mantaua acidă a pielii şi precizaţi două proprietăţi pe care aceasta le conferă 
pielii. 

b. Detaliaţi rolurile pielii în procesul de termoreglare. 
c. Explicaţi rolul pielii în metabolismul general.    

 
2. Furunculul este o perifoliculită.              10 puncte  

a. Numiţi agentul patogen care determină apariţia furunculozei. 
b. Descrieţi manifestările clinice. 

 
3. Microorganismele patogene pătrunse în organism, determină o serie de procese biologice 
care  definesc infecţia.                    10 puncte  
      a.   Definiţi virulenţa şi patogenitatea, caracteristici ale microorganismelor patogene. 
      b.   Descrieţi perioadele evoluţiei infecţiei. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Alcătuiţi un eseu cu titlul „Masajul capului” folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
a. precizarea tipurilor de masaj;  
b. menţionarea a două efecte;  
c. acţiunea obligatorie înainte de realizarea masajului;  
d. adaptarea intensităţii masajului;  
e. tehnica masajului manual.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Elaboraţi un instrument de evaluare pentru o probă scrisă, la finalul unui modul din cultura de 
specialitate, corespunzător disciplinei la care susțineți concursul.     28 de puncte   
În vederea acordării punctajului:       
- menționați următoarele elemente: modulul, clasa și timpul de lucru; 
- proiectați:  1 item de tip alegere multiplă, 1 item de tip pereche, 2 itemi de completare  și 1 item 
de tip rezolvare de probleme; 
-  redactați un barem de evaluare și de notare în care se distribuie 90 de puncte si se acordă 10 
puncte din oficiu.  
Notă: Se punctează  și corectitudinea științifică a informației de specialitate. 
2. Argumentați un punct de vedere personal referitor la rolul manualului școlar în procesul de 
predare/învăţare/evaluare.                2 puncte  
 
 
 
 


