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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Statistic ă social-economic ă 
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) 

Indicatori ai seriilor de distribu ţie unidimensionale   
Mărimile medii  reprezintă principalii indicatori ai tendinţei centrale. Caracterizaţi mărimile medii pe 
baza următorului plan de idei: 
a) Media aritmetică: 

- Definiţie şi mod de calcul         5 puncte  
- Proprietăţile mediei aritmetice (5 proprietăţi)     15 puncte  

b) Alte tipuri de medii utilizate în analiza seriilor de repartiţie 
- Definiţi şi prezentaţi modul de calcul a două dintre următoarele tipuri de medii: armonică, 

pătratică sau geometrică.        10 puncte  
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Metoda jocului de rol/de simulare este o metodă de învăţare activ–participativă centrată pe 
elev, care are la bază ideea că se poate învăţa nu numai din experienţă directă, ci şi din cea 
simulată. 

a) Prezentaţi această metodă, după următorul plan de idei:    5 puncte 
- caracterizarea metodei jocului de rol/de simulare (două caracteristici) 
- tipologia jocurilor de rol (trei variante) 

b) Proiectaţi un joc de rol adaptat conţinutului unei discipline/modul de specialitate, respectând 
următoarea structură:         10 puncte  

- disciplina/modulul de pregătire profesională 
- tema 
- obiectivele 
- situaţia/scenariul 
- personajele şi rolurile lor 

 
2. Tipologia itemilor 

a) Definiţi noțiunea de ”item” din structura testelor docimologice.   2 puncte  
b) Descrieți 4 tipuri de itemi         8 puncte  
c) Construiţi un item de tip pereche adaptat conţinutului unei discipline/modul de specialitate 

(cu răspunsul corespunzător)       5 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 


