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• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 

 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
1. 15 puncte 
a. 4 puncte descrierea mașinii de tuns electrice   
b. 2 puncte precizarea unei reguli de securitate și sănătate în muncă ce trebuie aplicată în timpul 
mânuirii mașinii de tuns electrice  
c. 2 puncte prezentarea modului de dezinfectare/sterilizare a mașinii de tuns electrice  
d. câte 2 puncte explicarea oricăror două reguli de mânuire a mașinii de tuns electrice și a 
efectelor acestora pentru obținerea unei tunsori frumoase                                        2x2p=4 puncte 
e. 3 puncte precizarea consecinței greșelii în tunderea părului cu mașina de tuns electrică 
  

 
2. 15 puncte 
a. 2 puncte  definirea principiului decolorării părului. 
b. 2 puncte precizarea situației în care decolorarea se realizează înainte de vopsirea părului 
c. 3 puncte descrierea unei metode de decapare parțială 
d. 3 puncte explicarea alegerii nuanței vopselei în funcție de procentul de păr alb    
e. 3 puncte explicarea influenței calității părului asupra timpului de oxidare a vopselei 
f.  câte 1 punct prezentarea consecințelor a oricăror două greșeli în aplicarea vopselei pe toată 
lungimea 2x1p=2 puncte 
 

 
3. 30 de puncte 
a.  4 puncte - precizarea operaţiilor pregătitoare; 2 puncte precizare parțial adecvată    
b. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror trei instrumente utilizate    3x1p=3 puncte 
c. câte 2 puncte pentru precizarea scopului folosirii oricăror trei produse                3x2p=6 puncte 
d. 8 puncte – descrierea etapelor de lucru; 4 puncte pentru descriere parțial adecvată  
e. câte 2 puncte- precizarea oricăror trei greşeli ce pot apărea în timpul realizării manichiurii 
                         3x2p=6 puncte  
f. 3 puncte- descrierea unei afecțiuni a unghiilor care contraindică realizarea manichiurii 
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. 18 puncte 
a. explicarea relației dintre rezultatele învățării și conținuturi        2 puncte 
b. descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării rezultatelor învățării, menționând două 
avantaje ale metodei           5 puncte 
   - precizarea metodei adecvate-1p 
   - descrierea metodei precizate - 2p 
   - câte 1 punct menționarea oricărui avantaj al metodei  2x1p=2p 
c. precizarea unei forme de organizare a clasei                   1 punct  
d. câte 1 punct menţionarea oricăror două mijloace de învăţământ utilizate          2x1p=2 puncte 
e. câte 2 puncte argumentarea alegerii oricăror două mijloace de învăţământ din punctul de vedere 
al utilizării acestora în formarea/ dezvoltarea rezultatelor învățării    2x2p=4 puncte 
f. câte 2 puncte enumerarea oricăror două activități de învăţare     2x2p=4 puncte 
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2. 12 puncte 
a. argumentarea alegerii metodei de evaluare       2 puncte 
b. descrierea metodei de evaluare         2 puncte 
c. câte 2 puncte menționarea oricăror două caracteristici          2x2p=4 puncte 
d. câte 2 puncte prezentarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale metodei de evaluare 
descrise             2x2p=4 puncte 


