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Probă scris ă 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ (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) 

1. (20 de puncte) 
a. Precizarea  principalelor materii prime utilizate la fabricarea sticlei;  6 puncte  

Pentru răspuns corect, dar incomplet 2 puncte  
b. Denumirea  materiilor prime cu rol secundar în fabricarea sticlei;  6 puncte  

Pentru răspuns corect, dar incomplet 2 puncte  
c. - câte 2 puncte  pentru menționarea oricăror patru propriet ăți ale sticlei 

    4x2 puncte=8 puncte  
2. (20 de puncte) 

a. Precizarea  alcătuirii generice a rețelelor de transport   6 puncte  
Pentru răspuns corect, dar incomplet 2 puncte  

b. Clasificarea  rețelelor de transport în funcție de mediul în care activează 7 puncte  
Pentru răspuns corect, dar incomplet 3 puncte  

c. Descrierea  alcătuirii specifice, pentru o rețea de transport, la alegere.  7 puncte  
Pentru răspuns corect, dar incomplet 3 puncte  

 
3. (20 de puncte) 

a. - câte 2 puncte  pentru menționarea oricăror patru categorii de cl ădiri , clasificate 
după destinația lor;           4x2puncte= 8 puncte 

b. Specificarea oricărei reguli de urbanism care trebuie respectată la amplasarea 
clădirilor          3 puncte   

c. - câte 3 puncte  pentru prezentarea oricăror trei elemente  componente din 
alcătuirea constructivă a unei clădiri.        3x3puncte= 9 puncte  

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

a. - câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci metode de evaluare complementare;  
       5x1 punct= 5 puncte 

b. Descrierea  oricărei metode complementare de evaluare;                 5 puncte 
       2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet. 
c. Exemplificarea  oricărei metode complementare de evaluare a rezultatelor învățării pentru 
secvența dată;                                                                                                                      8 puncte 
       3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet 
Notă: corectitudinea din punct de vedere științific a informațiilor de specialitate.                 2 puncte  
d.- câte 1 punct  pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cele cinci tipuri  de itemi ceruți 

      5x1 punct= 5 puncte 
   - câte 1 punct  pentru corectitudinea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare și de notare) 
pentru fiecare dintre cele cinci tipuri  de itemi ceruți.                                        5x1 punct= 5 puncte 
 


