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Varianta 3 
 
 

• 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 (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
a. 2 puncte definirea piodermitelor.  
b. 3 puncte descrierea manifestărilor foliculitei acute superficiale  
c. câte 1 punct precizarea categoriei de persoane afectată cel mai adesea de sicozis și a zonei  
corpului în care apare.           2x1p=2 puncte 
d. 3 puncte prezentarea modului de manifestare al sicozisului 
 

2. 10 puncte 
a. 4 puncte: 
  - câte 1 punct descrierea foarfecelor nr. 1 și a foarfecelor nr. 2    2x1p=2 puncte 
  - câte 1 punct precizarea operațiilor la care sunt folosite foarfecele nr. 1 și  foarfecele nr. 2 

 2x1p=2 puncte 
b. 4 puncte: 
  - 2 puncte menționarea instrumentului folosit pentru scurtarea unghiilor      
  - câte 1 punct pentru precizarea oricăror două reguli ce trebuie respectate la realizarea scurtării 
unghiilor           2x1p=2 puncte 
c. 2 puncte descrierea realizării operației ce urmează după scurtarea unghiilor 
 

3. 10 puncte 
a. 1 punct  precizarea lungimii părului caracteristică a tunsorilor plastice 
b. 3 puncte  
- 2 puncte explicarea tehnicii de mânuire a briciului și a pieptenului pe parcursul realizării tunsorilor 
plastice  
- 1 punct explicarea avantajelor tehnicii de mânuire a briciului și a pieptenului  
c. 2 puncte prezentarea diferenței dintre trasarea cărării/cărărilor în prima etapă a realizării tunsorii 
plastice cu cărare și a tunsorii plastice fără cărare 
d. 2 puncte descrierea egalării părului în timpul realizării tunsorii plastice fără cărare 
e. 2 puncte descrierea pieptănării părului pentru realizarea frizurii la finalul tunsorii plastice cu 
cărare 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 2 puncte definirea ondulației permanente 
b. 4 puncte explicarea acțiunilor pe care se bazează  realizarea ondulației permanente reci            
c. 2 puncte descrierea pregătirii clientei 
d. 16 puncte pentru prezentarea tehnicii de lucru: 
- 2 puncte (spălarea părului și împărțirea părului în zone de lucru, umezirea șuvițelor cu soluție de 
permanent)  
- 6 puncte - rularea părului pe bigudiuri; 3 puncte pentru răspuns parțial adecvat 
- 3 puncte (stabilirea timpului de acțiune a soluției de permanent, acțiunea soluției de permanent) 
- 1 punct -  limpezirea părului pentru eliminarea soluției de permanent 
- 3 puncte -  fixarea (neutralizarea) soluției de permanent 
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- 1 punct - limpezirea părului  
e. câte 2 puncte argumentarea necesității respectării a oricăror trei reguli de montare a părului pe 
bigudiurile de permanent                       3x2p=6 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
a. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două moduri diferite de organizare a activităţii 
didactice                 2x1p=2 puncte 
b. 6 puncte 
precizarea unei metode interactive de predare-învățare    2 puncte 
justificarea opţiunii pentru aceasta prin argumentarea eficienţei în formarea/dezvoltarea 
rezultatelor învățării  4 puncte        
c. câte 3 puncte pentru exemplificarea oricăror două sarcini de lucru date elevilor în contextul 
utilizării acestei metode, folosind informația științifică din conţinuturi         2x3p=6 puncte 
d. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru resurse materiale/mijloace de învăţământ 
relevante pentru conţinuturile învăţării din secvenţa         4x1p=4 puncte 
e. câte 1 punct pentru precizarea oricăror două avantaje ale utilizării probelor practice în evaluarea 
performanţelor elevilor                2x1p=2 puncte 
f. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două deosebiri dintre evaluarea inițială și evaluarea 
sumativă                2x1p=2 puncte 
g. 8 puncte 
Prezentarea itemilor subiectivi:  
     trei caracteristici 3x1p=3 puncte  
     trei dezavantaje 3x1p=3 puncte  
     două tipuri de itemi subiectivi  2x1p=2 puncte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


