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Probă scris ă 
Educa ţie tehnologic ă 

 
Varianta 3 

 
• 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. Produselor din lemn li se aplică diverse operaţii în vederea înfrumuseţării acestora.          (10p) 
a. Explicaţi finisarea prin lăcuire. 
b. Identificaţi operaţia care constă în încrustarea în lemn a unor plăcuţe şi fâşii din os, fildeş sau   
    din lemn de altă culoare. 
c. Descrieţi activitatea unui "meşter artizan" care foloseşte această tehnică la ornamentarea  
    mobilierului. 
 
2. Realizarea produselor din materiale metalice reprezintă un domeniu important.               (10p) 
a. precizați 3 operaţii de prelucrare aplicate semifabricatelor din materiale metalice; 
b. descrieţi procedeele prin care se realizează operaţia de debitare; 
c. indicaţi 2 norme de sănătatea și securitatea muncii, ce trebuie respectate la operaţiile de 
prelucrare. 
 
3. Serviciile de transport şi telecomunicaţii satisfac nevoile de transport şi comunicare a societăţii. 
 (10p)  
a. Explicaţi cerinţele de calitate pe care trebuie să le asigure un serviciu de transport. 
b. Precizaţi la ce se referă calitatea serviciilor in telecomunicaţii. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Întocmiţi un eseu cu titlul ,,Resursele familiei” după următoarea structură de idei:            (16p) 
a. definiţi resursele familiei; 
b. precizaţi veniturile familiei; 
c. enumeraţi categoriile de cheltuieli; 
d. descrieţi economiile familiei. 
 
2. Energia electrică are multiple utilizări în foarte multe domenii de activitate.                      (14p) 
      a. Explicaţi efectul termic al curentului electric. 
      b. Precizaţi fenomenele utilizate în tehnica iluminatului.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Proiectaţi un test scris, însoţit de baremul de evaluare şi notare, pentru evaluarea sumativă la 
finalul modulului " Organizarea mediului construit". 
În vederea acordării punctajului: 
- veţi menţiona clasa, capitolele/conţinuturile şi timpul de lucru; 
- veţi construi 2 itemi de tip alegere duală, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item de tip 
întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/rezolvare de probleme. 
- veţi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu. 


