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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE 
PROFESORI 

 
Varianta 02 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 

 
 I. TÉTEL                       (30 pont) 
1. A természetes és mesterséges tavak jelentős felszíni vízforrások:   
1.1. Osztályozza a tavakat a keletkezésük szerint;  
1.2. Sorolja fel a tavak legfontosabb szennyezőit; 
1.3. Mutassa be a három jellemző jelenséget, amelyek gyakran jelentkeznek a tavakban 
(eutrofizáció, a toxikus komponensek felhalmozódása az üledékben; a tavak elsavasodása)  
 
II. TÉTEL (30 pont) 
 

Az iskola által ajánlott tanterv(CDS)/a helyileg ajánlott tanterv(CDL), reális 
bizonyítéka annak, hogy  az iskola döntéseket hozhat. A választható tantárgyak olyan 
tantárgyak, amiket az iskola ajánl a diákoknak a Tanfelügyelőségek jóváhagyásával vagy 
a Tanügyminisztérium által ajánlott listából választhatók.  Alapul véve a IX osztályos 
Általános ökológia  tantervet, amely az OMECI nr. 4857 /2009 2. számú melléklete:  
 

Cunoştin ţe Deprinderi  Criterii de evaluare  
Rezultatul înv ăţării 3:  Caracterizeaz ă ecosistemele în func ţie de elementele componente  
 
Tipuri de ecosisteme 
terestre: silvice, de 
pajişte, deşertice 
 

Identificarea tipurilor de 
ecosisteme terestre 
 

1. Definirea tipurilor de ecosisteme terestre 
2. Descrierea tipurilor de ecosisteme terestre 

Tipuri de ecosisteme 
acvatice: lotice, 
lacustre, palustre, 
marine, oceanice 

Identificarea tipurilor de 
ecosisteme acvatice 
 

1. Definirea tipurilor de ecosisteme acvatice 
2. Descrierea tipurilor de ecosisteme acvatice 

Tipuri de ecosisteme 
antropice 

1. Identificare tipurilor de 
ecosisteme antropice 
2. Identificarea 
agroecosistemelor 
 

1. Definirea ecosistemelor antropice 
2. Descrierea ecosistemelor antropice 
3. Definirea agroecosistemelor 
4. Descrierea agroecosistemelor 

 
1. Tervezzen egy kiterjesztésként alkalmazható választható (opcionális) 

tantárgyjavaslatot a IX osztály számára a következő szerkezettel:  
a. az Indoklásban adjon meg két érvet, amelyek alátámasztják, hogy miért javasolja a 

választható tantárgyat; 
b. dolgozzon ki két új Oktatási eredményt (a megadott részletben szereplők mintájára 

és ezekkel összhangban); 
c. válasszon két új Ismeretet minden kidolgozott Oktatási eredményre; 
d. dolgozzon ki Értékelési kritériumot minden Készségre vonatkozóan  

20 pont 
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e. pontositson két javaslatot a Módszertani ajánlások  részhez 
2. Tervezzen egy írásbeli tesztet javítókulccsal és pontozással együtt a fenti tantervi 
részlethez a következő szerkezettel:   

- 2 rövid válaszos kérdés,  
- 1 esszé típusú kérdés /feladatmegoldás.  

Adja meg a következő elemeket: osztály, fejezet/tanítási egység és munkaidő. A 
javítókulcsban a pontozás 90 pontig történik és10 pont jár hivatalból. 

 
Megjegyzés: Pontozzák: a kérdések megtervezésének helyességét, a javítókulcs 

részletes kidolgozását a kérdések megoldásával, valamint a szakmai információk 
tudományos helyességét.                                                                                          10 pont 
 
III.TÉTEL                    (30 pont) 
 
Az oktatási folyamat- fogalmi elemzés és összefüggés a tanulás-tanítás-értékelés között. 
 


