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Probă scris ă 
 

Kinetoterapie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 
 

• 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) 
Mobilizarea pasivă pur asistată. 
a. Definirea exerciţiilor fizice pasive pur asistate.     6 puncte 
Se acordă 6 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 3 puncte . 
b. Prezentarea a şase dintre condiţiile generale de realizare a exerciţiilor fizice pasive pur asistate.
           12 puncte 
Se acordă câte 2 puncte  pentru prezentarea corectă și completă a oricăror şase condiţii generale. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . 

(6 x 2 puncte = 12 puncte) 
c. Prezentarea a patru dintre condiţiile speciale de realizare a exerciţiilor fizice pasive pur asistate.
           12 puncte 
Se acordă câte 3 puncte  pentru prezentarea corectă și completă a oricăror patru condiţii speciale. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct .    
         (4 x 3 puncte = 12 puncte) 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Corectarea atitudinii global lordotice. 
a. Precizarea a trei elemente care pot fi observate examinând un subiect din profil, care ne pot 
conduce la un diagnostic de atitudine global lordotică.    6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricăror trei elemente. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
b. Detalierea a trei obiective.        6 puncte 
Se acordă câte  2 puncte  pentru detalierea corectă şi completă a oricăror trei obiective. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
c. Elaborarea unui program corectiv format din 9 exerciții statice și dinamice. 18 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare exercițiu corect și complet elaborat. Pentru răspuns parțial 
corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct .   (9 x 2 puncte = 18 puncte) 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  


