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Probă scris ă 

KINETOTERAPIE 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
Bilanţul articular al articulaţiei genunchiului. 
a. Precizarea tipului articulaţiei genunchiului.      2 puncte 
Se acordă 2 puncte  pentru răspuns corect. 
b. Prezentarea celor două mişcări pure, executate în planul şi axul corespunzător. 8 puncte 
Se acordă câte 4 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei mişcări pure. Pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte . (2 x 4 puncte = 8 puncte) 
c. Prezentarea celor două mişcări asociate, datorate inegalităţii condililor femurali.  12 puncte 
Se acordă câte 6 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei mişcări asociate. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte . 
         (2 x 6 puncte = 12 puncte) 
d. Prezentarea mişcărilor patologice care pot fi realizate în articulaţia genunchiului.  8 puncte 
Se acordă câte 4 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărei mişcări patologice. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 2 puncte . 
         (2 x 4 puncte = 8 puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Hidrokinetoterapia. 
a. Detalierea modului de acţiune asupra organismului, în timpul unei şedinţe de recuperare, al 
factorilor termici, chimici şi mecanici.       6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte  pentru detalierea corectă şi completă a modului de acţiune a fiecărui tip 
de factori. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . 
         (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
b. Menţionarea a patru dintre contraindicaţiile hidrokinetoterapiei.   12 puncte 
Se acordă câte 3 puncte  pentru menţionarea corectă şi completă a oricăror patru contraindicaţii. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . 

(4 x 3 puncte = 12 puncte) 
c. Prezentarea a trei dispozitive, fixe sau mobile, folosite pentru recuperare, în bazine sau piscine. 
              12 puncte 
Se acordă câte 4 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a oricăror trei dispozitive, astfel: 
câte 1 punct  pentru nominalizarea corectă a oricăror trei dispozitive; câte 3 puncte  pentru 
prezentarea corectă şi completă a fiecărui dispozitiv nominalizat. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă câte  2 puncte .    (3 x 4 puncte = 12 puncte) 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Elaborarea unui program kinetic format din 8 exerciţii pentru corectarea lordozei lombare determinată 
de hipotonia peretelui abdominal, urmărindu-se respectarea structurii exerciţiului fizic terapeutic. 
Se acordă câte 3 puncte  pentru fiecare exerciţiu, corect şi complet elaborat. Pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.  (8 x 3 puncte = 24 de puncte) 
Se acordă 6 puncte  pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 


