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•
•

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

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.

Necesităţile vestimentare ale omului au dus la apariţia îndeletnicirilor legate de obţinerea
fibrelor, firelor şi ţesăturilor.
(10p)
a. Clasificați fibrele textile din punct de vedere al naturii lor.
b. Precizaţi patru proprietăţi fizico-mecanice ale fibrelor textile.
c. Clasificați țesăturile în funcție de firele folosite.

2.

Elementele cotării și regulile generale în desenul industrial referitoare la execuția grafică și
dispunerea acestora pe desen sunt prescrise în standarde specifice.
(10p)
a. Prezentați semnificaţia noţiunii de linie de cotă.
b. Precizaţi forma şi tipurile de linii utilizate pentru liniile de cotă.
c. Prezentați semnificaţia noţiunii de linie ajutătoare.
d. Specificaţi cinci reguli de trasare a liniilor ajutătoare.

3.

Pentru menținerea stării de sănătate este important ca alimentația zilnică să conțină toate
cele trei principii alimentare de bază – proteine, glucide, grăsimi - dar și vitamine, săruri
minerale, fibre celulozice și apă.
(10p)
a. Caracterizați proteinele.
b. Numiți patru surse alimentare bogate în proteine.
c. Exemplificați două efecte ale lipsei sau insuficienței proteinelor din alimentație.

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Prezentați tema cu titlul: "Energia electrică: producere – transport - distribuție", după
următoarea structură de idei:
a. Prezentați semnificaţia noţiunii de centrală electrică.
b. Numiți șapte tipuri de centrale electrice, în funcţie de energia primară utilizată.
c. Prezentați semnificaţia noţiunii de sistem energetic.
d. Descrieți modul în care se realizează transportul energiei electrice la distanță.
e. Precizați cinci domenii de utilizare a energiei electrice.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Se dă următoarea secvenţă care face parte din programa şcolară de Educaţie tehnologică, clasa a
V-a:
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1 Descrierea elementelor mediului

CONŢINUTURI
Locuinţa

construit şi funcţionalitatea acestora;

•

Tipuri, planuri şi scheme funcţionale.

2.1 Identificarea materialelor necesare

•

Funcţii, amenajare, confort ambiental

pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor;

(spaţial, fiziologic şi psihologic).

Probă scrisă la EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

Varianta 01
Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

din locuinţă;
2.3 Aplicarea unor soluţii pentru
înlăturarea disfuncţionalităţilor din
mediul apropiat;
3.1. Valorificarea informațiilor culese din surse
diferite.
(Programa şcolară Educaţie tehnologică aprobată prin OM 5097/2009)
a. Elaboraţi cinci itemi de tipuri diferite (de tip pereche, cu alegere multiplă, de tip întrebare
structurată, cu răspuns scurt sau de completare şi de tip eseu structurat sau rezolvare
de probleme), prin care să evaluaţi competenţele din secvenţa dată.
(20p)
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului
aşteptat şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.
b. Prezentaţi demersul de evaluare pentru una dintre competenţele date, utilizând o metodă
complementară/alternativă de evaluare, având în vedere următoarele aspecte:
(10p)
− numirea metodei complementare/alternative de evaluare pe care o alegeţi;
− precizarea caracteristicilor metodei alese;
− argumentarea alegerii metodei respective.
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