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Probă scrisă 
KINETOTERAPIE 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

Varianta 2 
 

• Se punctează orice formulare/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 

punctajului total acordat pentru lucrare la zece. 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Scoliozele 
a. Definirea scoliozelor.         6 puncte  
Se acordă 6 puncte pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 3 puncte. 
b. Menţionarea a două criterii de clasificare şi clasificarea scoliozelor, în funcţie de acestea.   8 puncte  
Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două criterii de clasificare. 

(2 x 1 punct = 2 puncte)  
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare clasificare corectă şi completă, în funcţie de cele două 
criterii menţionate anterior. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.
          (2 x 3 puncte = 6 puncte)  
c. Detalierea a trei obiective principale ale tratamentului corectiv.     6 puncte  
Se acordă câte 2 puncte pentru detalierea corectă şi completă a oricăror trei obiective principale. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (3 x 2 puncte  = 6 puncte)  
d. Enumerarea a cinci dintre tipurile de exerciţii dinamice folosite pentru corectarea scoliozei.  10 puncte  
Se acordă câte 2 puncte pentru enumerarea corectă a oricăror cinci tipuri de exerciţii dinamice.  

(5 x 2 puncte = 10 puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Bilanţul articular al articulaţiei scapulo-humerale.  
a. Precizarea tipului articulaţiei scapulo-humerale.      4 puncte 
Se acordă 4 puncte pentru precizarea corectă şi completă a tipului de articulaţie. Pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet, se acordă 2 puncte. 
b. Detalierea conţinutului evaluării mişcărilor executate analitic, în planurile şi axele specifice de 
mişcare.           21 de puncte 
Se acordă câte 7 puncte pentru detalierea corectă şi completă a conţinutului evaluării aferente 
fiecăreia dintre cele 3 perechi de mişcări analitice, executate în planul şi axul corespunzător de 
mişcare. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 3 puncte.  
          (3 x 7 puncte = 21 de puncte) 
c. Detalierea conţinutului evaluării mişcărilor executate sumativ, pentru realizarea bilanţului articular al 
articulaţiei scapulo-humerale.         5 puncte 
Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 2 puncte. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Elaborarea unui program kinetic de reeducare respiratorie format din opt exerciţii. 
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. 

 


