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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

Probă scris ă 
Telecomunica ţii 

Maiştri instructori 
 

 

Varianta 2 

• 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. Terminalele conectate în mod obişnuit la PSTN sunt terminalele telefonice.                        
a. Indicaţi funcţiile realizate de aparatele telefonice. 
b. Precizaţi elementele componente ale aparatelor telefonice.    10 puncte  
 
2. În figura de mai jos este reprezentat un transformator electric. 
a. Precizaţi fenomenul fizic care stă la baza funcţionării transformatorului. 
b. Indicaţi elementele constructive ale unui transformator. 
c. Scrieţi relaţia matematică a raportului de transformare. 
 
 

 
 
10 puncte 

 
3.  Se dă schema de mai jos:          
 

 

 

 

 

 

 

a. precizaţi  tipul porţilor logice folosite pentru realizarea circuitului; 
b. determinaţi  funcţia logică f  realizată de circuitul reprezentat în figură; 
c. realizaţi  tabelul de adevăr pentru funcţia logică f.                                              10 puncte  

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Problematizarea  este o metodă de predare activ–participativă, centrată pe elev. Prezentaţi 
această metodă după următorul plan de idei:           24 de puncte  

a. menţionaţi etapele problematizării;                            
b. precizaţi două avantaje ale acestei metode;       
c. precizaţi un dezavantaj al acestei metode;    
d. exemplificați  utilizarea  metodei în vederea formării/dezvoltării  unei competențe specifice, 

în cadrul unei secvențe corespunzătoare unui modul de pregătire profesională,cu 
respectarea corectitudinii ştiinţifice a informaţiei de specialitate. Menţionaţi şi elemente ale 
proiectării didactice: modulul, conţinutul, activitatea de  învăţare.     
                   

2. Argumentaţi un punct de vedere personal referitor la importanţa utilizării auxiliarelor curriculare 
în procesul de predare/învăţare/evaluare.        6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
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