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Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
1. 15 puncte
a. câte 2 puncte - prezentarea oricăror două caracteristici ale structurii celulelor procariote
2x2p=4 puncte
b. 5 puncte - prezentarea fimbriilor. Pentru prezentare parțial corectă sau incompletă se acordă
2 puncte.
c. 6 puncte ( definirea - 2 puncte, precizarea structurii cililor - 2 puncte, precizarea rolului cililor 2 puncte)
2. 15 puncte
a. 2 puncte - numirea corectă a celor mai obișnuiți piococi
b. 4 puncte - definirea pustulelor
c. câte 2 puncte - pentru oricare două exemple infecții cu piococi ale foliculului pilo- sebaceu
2x2p=4 puncte
d. 5 puncte - descrierea corectă şi completă a manifestărilor oricărei infecții cu piococi a foliculului
pilo-sebaceu; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte
3. 30 de puncte - Tunsoarea ovală
a. câte 2 puncte - precizarea oricăror patru resurse necesare realizării tunsorii ovale
4x2p=8 puncte
b. 4 puncte - descrierea pregătirii clientei. Pentru descriere parțial corectă sau incompletă se
acordă 2 puncte.
c. 18 puncte – tehnica de executare a tunsorii ovale
- 2 puncte - trasarea cărărilor despărțitoare la începerea tunsorii
- 2 puncte - descrierea alegerii și tunderii şuviţă de păr la ceafă
- 2 puncte - descrierea alegerii și tunderii părului din porţiunea de la spate a capului
- 2 puncte - descrierea tunderii părului din creştet
- 2 puncte- precizarea faptului că se va proceda similar pentru ambele părţi ale cărării în partea
din spate a capului
- 2 puncte - descrierea definitivării tunderii părului din partea din spate a capului
- 2 puncte - descrierea tunderii părului din porțiunea din față a capului
- 2 puncte - descrierea tunderii părului din părţile laterale
- 2 puncte - descrierea controlului tunsorii
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
II.1. 24 de puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale metodei
3x2p=6 puncte
- câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două argumente ale utilizării metodei 2x3p=6 puncte
- 10 puncte:
5 puncte pentru exemplificarea utilizării studiului de caz în vederea formării/dezvoltării
rezultatelor învăţării
5 puncte pentru construirea unui caz corespunzător conţinutului
- 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată
II.2. 6 puncte pentru argumentarea convingătoare a punctului de vedere formulat / argumentare
neconvingătoare, superficială – 3 puncte.
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