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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. 16 puncte 
a. 4 puncte pentru prezentarea tehnologiei de imprimare.  
b. câte 1 punct  pentru enumerarea oricăror patru categorii de produse imprimate 4x1p=4 puncte 
c. 4 puncte pentru precizarea tipurilor de suport de imprimare.  
d. 4 puncte pentru menționarea unui avantaj al imprimării digitale 
 
2. 14 puncte 
a. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două tipuri de mașini de adunat  2x2p=4 puncte 
b. 4 puncte pentru menționarea operațiilor executate pe una din mașini  
c. 6 puncte pentru precizarea cerințelor de calitate. Pentru precizare parţial corectă sau 
incompletă,  se acordă 3 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 4 puncte pentru definirea tiparului offset. 
b. 6 puncte pentru enumerarea mecanismelor și aparatelor componente. Pentru enumerare parțial 
corectă sau incompletă se acordă 3 puncte.   
c. 10 puncte pentru descrierea operațiilor de reglare pentru fiecare component. Pentru descriere 
parțial corectă sau incompletă se acordă 5 puncte.   
d. 6 puncte pentru corelarea reglajelor în funcție de caracteristicile hârtiei   
e. 4 puncte pentru argumentarea corelării reglajelor 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
III.1. 18 puncte 
a. 6 puncte:  
- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două activități de învățare  2x1p=2 puncte    
 - câte 2 puncte  pentru descrierea modului de organizare pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate          2x2p=4 puncte   
b. câte 1 punct  pentru menționarea unei metode didactice pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate          2x1p=2 puncte   
c. câte 1 punct  pentru justificarea alegerii celor două metode didactice             2x1p=2 puncte   
d. câte 4 puncte  pentru exemplificarea utilizării fiecăreia dintre cele două metode didactice 
 2x4p=8 puncte   
 

III.2. 12 puncte 
- câte 4 puncte  pentru precizarea oricăror două reguli de proiectare/condiţii de elaborare   
               2x4p=8 puncte  
- câte 2 puncte  pentru precizarea oricăror două avantaje ale utilizării acestui tip de item  
               2x2p=4 puncte  
 


