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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
22 iulie 2020 
Probă scris ă 

CONFECȚII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL 
PROFESORI 

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 (60 de puncte) 
 
I.1. (16 puncte) 

  a. câte 1 punct pentru precizarea denumirii fiecărui organ principal de formare a ochiurilor.   
                                                                                                                                    4x1p=4 puncte 
b. câte 1 punct  pentru explicarea rolului, în procesul de formare a ochiurilor de tricot,  a fiecărui 
organ principal de formare a ochiurilor.                                                                    4x1p=4 puncte 
c. (6 puncte) 
    - câte 1 punct pentru menționarea denumirii fiecărui organ auxiliar care face parte din lanțul 
cinematic de transmitere a mișcării spre organele principale.                                 3x1p=3 puncte 
    - câte 1 punct pentru precizarea mișcării transmise de către fiecare organ auxiliar menționat. 
                                                                                                                                 3x1p=3 puncte 
d. câte 1 punct pentru numirea oricăror două organe auxiliare care îndeplinesc anumite funcțiuni 
tehnologice.                                                                                                             2x1p=2 puncte  
 
 
I.2  (24 de puncte) 
a. (6 puncte) 
    - câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre dimensiunile principale ale corpului, pentru 
femei.                                                                                                                        3x1p=3 puncte  

- câte 1 punct pentru precizarea fiecăreia dintre dimensiunile principale ale corpului, pentru 
bărbați.                                                                                                            3x1p=3 puncte  

 
b. (3 puncte) 
    - 1 punct pentru formula generală de calcul a dimensiunilor secundare ale corpului, corelată cu 
dimensiunile principale. 

      - 2 puncte  pentru explicația semnificației tuturor termenilor din formulă. 
        1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
  c. 3 puncte p entru prezentarea semnificației notării punctelor constructive din tipare.  
      2 puncte  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
  d. 6 puncte  pentru reprezentarea grafică corectă și completă a rețelei de linii de bază 

corespunzătoare tiparului fustei de croială clasică, repartizate  astfel: 
    - câte 1 punct  pentru fiecare linie verticală din rețeaua de linii de bază               3x1p=3 puncte 
    - câte 1 punct  pentru fiecare linie orizontală din rețeaua de linii de bază             3x1p=3 puncte 
  e. câte 1 punct  pentru precizarea denumirii fiecărei linii (orizontale și verticale) din rețeaua de 
bază reprezentată la punctul d.                                                                                 6x1p=6 puncte 
 
I.3  (20 de puncte) 
a. 3 puncte pentru definirea noțiunii de boală profesională.  

      1 punct  pentru răspuns corect, dar incomplet. 
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b. câte 2 puncte pentru enumerarea fiecăreia dintre cele trei condiții pe care  trebuie să le 
îndeplinească o afecțiune pentru a fi declarată boală profesională.                          3x2p=6 puncte                                 
c. 4 puncte pentru clasificarea  bolilor profesionale după timpul de expunere la acțiunea factorului 
nociv. 
d. câte 1 punct pentru menționarea oric ăror trei boli profesionale  specifice domeniului textile.  
                                                                                                                                 3x1p=3 puncte 

e. câte 2 puncte pentru precizarea oric ăror doi  factori de risc ce pot cauza una din bolile 
profesionale menționate.                                                                                          2x2p=4 puncte  
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. (25 de puncte) 

a. Prezentarea conținutului activităților de instruire 3 puncte  
b. Precizarea resurselor necesare desfășurării lecției 4 puncte  
c. Prezentarea desfășurării lecției în care se menționează, pentru fiecare 

moment al lecției, activitatea profesorului, activitatea elevilor, strategia 
didactică și metoda de evaluare   
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 

6 pun cte 

d. - Câte 2 puncte  pentru proiectarea corectă a fiecărui item elaborat 3x2p=6 puncte  
 - Câte 1 punct  pentru corectitudinea științifică a informației de 

specialitate utilizată în elaborarea fiecărui item 
3x1p=3 puncte  

 - Câte 1 punct pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item 
elaborat 

3x1p=3 puncte  

 

II.2. Argumentare convingătoare a punctului de vedere formulat                                       5 puncte  
       Argumentare neconvingătoare, superficială                                                                2 puncte  
 

 

 


