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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) 
1. 10 puncte 
a. 2 puncte pentru precizarea rolului aparatelor de cerneală  
b. 4 puncte p entru enumerarea grupelor de valuri. Pentru enumerare  parţial corectă sau 
incompletă, se acordă 2 puncte.  
c. 4 puncte pentru explicarea  pregătirii aparatelor. Pentru explicarea parţial corectă sau 
incompletă, se acordă 2 puncte .  
 
2. 10 puncte 
a. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două defecțiuni  2x1p=2 puncte 
b. 4 puncte pentru precizarea cauzelor care conduc la apariția oricărei defecțiuni. Pentru precizare 
parţial corectă sau incompletă, se acordă 2 puncte.  
c. 4 puncte pentru explicarea  modalităților de remediere. Pentru explicarea parţial corectă sau 
incompletă, se acordă 2 puncte. 
 
3. 10 puncte 
a. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două elemente  2x1p=2 puncte  
b. 4 puncte pentru reprezentarea corectă a formei îndoiturii 
c. 4 puncte pentru precizarea  cerințelor de calitate pentru colițele obținute în urma fălțuirii. Pentru 
precizarea parţial corectă sau incomplete, se acordă 2 puncte .  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 6 puncte pentru  precizarea rolului scoarțelor 
b. 6 puncte pentru enumerarea elementelor scoarțelor. Pentru enumerare parţial corectă sau 
incompletă, se acordă 3 puncte . 
c. 6 puncte pentru precizarea materialelor întrebuințate la confecționarea scoarțelor. Pentru 
precizare parţial corectă sau incompletă, se acordă 3 puncte . 
d. 6 puncte pentru precizarea mașinilor. Pentru precizare parţial corectă sau incompletă, se 
acordă 3 puncte . 
e. 6 puncte pentru descrierea executării scoarțelor prin procedeul manual. Pentru descriere parţial 
corectă sau incompletă, se acordă 3 puncte . 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale metodelor clasice 
(tradiționale)  2x2p=4 puncte  
2. 6 puncte  pentru explicarea conceptului de proiectare a unităţii de învăţare 
3. 20 de puncte 
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a.  câte 2 puncte  pentru precizarea categoriei de clasificare în care se încadrează fiecare dintre 
cei doi itemi dați, astfel: A. item obiectiv; B. item semiobiectiv         2x2p=4 puncte 
- câte 2 puncte  pentru menționarea fiecăruia dintre cele două tipuri de itemi, astfel: A. item cu 
alegere multiplă; B. item de completare          2x2p=4 puncte 
b. câte 1 punct pentru menționarea  oricăror două avantaje pentru fiecare tip de item  

    2x1p+2x1p=4 puncte 
c. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două reguli de proiectare pentru fiecare tip de item 

    2x2p+2x2p=8 puncte 
 
 
 
 
 


