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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Statistic ă social-economic ă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 2 

 
• 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) 

Indicatori ai seriilor de distribu ţie unidimensionale     30 puncte 
 

a) Media aritmetic ă: 
- Definiţie şi mod de calcul        (5 puncte) 

Pentru defini ţia corectă şi completă, se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
Pentru formula de calcul corectă şi completă, se acordă 3p; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

 
- Proprietăţile mediei aritmetice ( 5 proprietăţi)     (5x3p=15 puncte) 

Se iau în calcul oricare 5 propriet ăţi ale mediei aritmetice. 
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 3p; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

 
b) Alte tipuri de medii  utilizate în analiza seriilor de repartiţie 
Se iau în calcul oricare 2 tipuri de medii prezentate.    (2x5p=10 puncte) 
Pentru fiecare defini ţie corectă şi completă, se acordă câte 2p; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
Pentru  fiecare formulă de calcul corectă şi completă, se acordă câte 3p; pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. Metoda jocului de rol/de simulare       15 punct e 
 
a) Prezentarea metodei jocului de rol       
- Caracterizarea metodei jocului de rol/de simulare     (2x1p=2 puncte) 
Se iau în considerare oricare două caracteristici prezentate; pentru fiecare răspuns corect se 
acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
- Tipuri de jocuri de rol         (3x1p=3 puncte) 
Se iau în considerare oricare trei tipuri de joc de rol enumerate; pentru fiecare răspuns corect se 
acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
 

b) Proiectarea unui joc de rol adaptat conţinutului unei discipline/modul de specialitate 
             
- Disciplina/modulul de pregătire profesională        (1 punct) 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
- Tema               (1 punct) 
 Pentru  răspuns corect si complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
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- Obiectivele          (2 puncte) 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
- Situaţia/scenariul          (3 puncte) 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 3p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
- Personajele şi rolurile lor         (3 puncte) 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 3p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
 

2. Tipologia itemilor.         15 puncte 
 
a) Definirea noțiunii de ”item” din structura testelor docimologice.    (2 puncte) 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

 
b) Descrierea a 4 tipuri de itemi       (4x2p=8 puncte) 
Se iau în calcul oricare 4 tipuri de itemi (obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi). 
Pentru fiecare răspuns corect si complet se acordă câte 2p; pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 

 
c) Construirea unui item de tip pereche adaptat conţinutului unei discipline/modul de specialitate şi 
a baremului de evaluare corespunzător.       (5 puncte) 
- Disciplina/modulul de specialitate  
Pentru răspuns corect si complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
- Scrierea cerinței 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 3p; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 2p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
- Scrierea răspunsului 
Pentru răspuns corect si complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau absenţa acestuia 0p. 
 
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  
 
 


