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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 

TEHNICI CINEMATOGRAFICE ȘI DE TELEVIZIUNE 
Profesori 

 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 
I.1. 20 de puncte 
a. definirea noțiunii de camera video;        4 puncte   

2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet.  
b.  compararea dispozitivelor videocaptoare cu transfer de sarcină;    4 puncte   
 2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet.  
c. precizarea rolului diafragmei la camera video;       6 puncte   
      3  puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 
d. prezentarea metodelor de stabilizare a imaginii;       6 puncte   

    3  puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 
  

I.2.  25 de puncte  
a. caracterizarea a trei categorii de lumină utilizate;       6 puncte   
      3  puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 
b. identificarea aportului luminii în compoziţia cadrului cinematografic şi de televiziune; 4 puncte   

2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet.  
c.  enumerarea categoriilor de lumini utilizate, funcţie de direcţia şi intensitatea luminoasă a 
surselor, în procesul artistic de iluminare;        6 puncte   
 2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet.  
d. alegerea surselor de lumină pentru obţinerea diferitelor iluminări;    4 puncte   

     2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 
e. prezentarea modalităţilor de modificare a contrastului de iluminare.   5 puncte  
 2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 

I.3. 15 puncte  
a. definirea noțiunea de rezoluție video;        4 puncte   

2 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet.  
b.  explicarea raportul de aspect al unui monitor TV;      7 puncte   
 3 puncte  pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 
c. prezentarea categoriilor de standarde TV.      4 puncte 
          2 puncte pentru răspuns parțial corect sau incomplet. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 24 de puncte 
a. 6 puncte 
Pentru menționarea oricăror două forme de organizare a activității didactice se acordă câte 1 
punct.  2x1p=2 puncte 
Pentru justificarea modului în care aceste forme de organizare pot favoriza obținerea rezultatelor 
învățării se acordă câte 2 puncte.  2x2p=4 puncte 
b. 6 puncte 
Pentru precizarea oricăror trei mijloace de invățământ se acordă câte 2 puncte.     3x2p=6 puncte 
c. 12 puncte 
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Pentru exemplificare din punct de vedere al utilității acestor mijloace în vederea obținerii 
rezultatelor învățării se acordă câte 4 puncte.  3x4p=12 puncte 
 
II.2 6 puncte 
Pentru argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6 puncte / 
argumentare neconvingătoare, superficială – 3 puncte . 
 
 
 
 
 


