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VARIANTA 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. 
• 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 (45 de puncte) 
1. 30 de puncte 
a.-câte 2 puncte pentru enumerarea fiecărei etape a proiectării unui demers didactic     

 4x2p= 8 puncte  
b.- câte 2 puncte pentru menţionarea unei caracteristici                                           2x2p= 4 pu ncte  
c.-câte 1 punct pentru precizarea unei metode didactice utilizate pentru formarea/dezvoltarea 
competenţelor                                                                                                            2x1p= 2 puncte  
-câte 2 puncte pentru justificarea alegerii unei metode didactice utilizate pentru 
formarea/dezvoltarea competenţelor                                                                         2x2p= 4 puncte  
d.-câte 5 puncte pentru exemplificarea modului de formare/dezvoltare a competenţelor prin 
utilizarea uneia dintre metodelele didactice precizate                                             2x5p= 10 puncte  
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate                                                          2 puncte 
2. 15 puncte 
a. - pentru detalierea conţinutului tematic aferent competenţei alese   3 puncte 
b.- câte 2 puncte pentru descrierea unui exerciţiu de identificare şi localizare a componentelor 
subansamblurilor         2x2p= 4 puncte 
-câte 2 puncte pentru descrierea unui exerciţiu de stabilire a legăturilor funcţionale dintre acestea
           2x2p= 4 puncte 
-câte 2 puncte pentru descrierea unui exerciţiu de comparare a diferitelor soluţii constructive 
           2x2p= 4 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
1. 30 de puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a fiecărui item 5x2p=10 puncte 
- câte 2 puncte pentru elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat în cazul fiecărui item  
                                                                                                       5x2p=10 puncte 
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate utilizate în cazul 
fiecărui item                                                                        5x2p=10 puncte 
2. 15 puncte 
a. - câte 1 punct pentru menţionarea unui avantaj al metodei precizate               2x1p=2 puncte 
    - 1 punct pentru menţionarea unui dezavantaj al metodei precizate                   1x1p=1 puncte 
b. câte 2 puncte pentru precizarea unei etape                                3x2p=6 puncte 
c. câte 2 puncte pentru prezentarea unui criteriu pe baza căruia se realizează evaluarea 
                                                                                                               3x2p=6 puncte  
 


