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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Zootehnie 
Profesori 

 
 

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. Pornind de la textul „Creşterea bovinelor reprezintă o parte constructivă şi indispensabilă a 
agriculturii moderne; importanţa lor rezultă din caracterul, volumul, diversitatea, precum şi din 
valoarea producţiilor pe care le furnizează”, răspundeţi la următoarea cerinţă: 
Precizaţi criteriile după care se stabileşte structura raţiei vacilor de lapte în perioada de iarnă şi 
ponderea nutreţurilor recomandate care alcătuiesc raţia.    

 6 puncte  
2. Pornind de la textul „În cadrul familiilor de albine, ca urmare a existenţei a trei categorii (caste) 
de indivizi se poate vorbi de existenţa unui trimorfism morfofuncţional”, prezentaţi o analiză 
comparativă între cele trei categorii de indivizi care compun familia de albine, având în vedere: 

- caracterele morfologice;          12 puncte  
- însuşirile biologice.          12 puncte   

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Problematizarea este o metodă de predare activ–participativă, centrată pe elev. Prezentati 
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, un mijloc de învăţământ 
utilizat. 
 

2. Referitor la itemii subiectivi :           6 puncte  
a. precizaţi două caracteristici ale itemilor subiectivi;       
b. menţionaţi două dezavantaje ale itemilor subiectivi.    

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


