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Probă scris ă 

 
EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
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 țiuni 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. (5 x 3 puncte = 15 puncte) 
Se acordă câte 3 puncte  pentru fiecare răspuns corect, după cum urmează: 
a. Se acordă 3 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 

incomplet, se acordă 1 punct . 
b. Se acordă 3 puncte pentru menţionarea corectă şi completă a oricăreia dintre dintre funcțiile 

atribuite evaluării în educație fizică și sport. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se 
acordă 1 punct . 

c. Se acordă 3 puncte pentru precizarea corectă și completă a oricăreia dintre cerințele care 
asigură eficiența și integrarea sistemului românesc de educație fizică și sport în sistemul social. 
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct .  

d. Se acordă câte 1 punct  pentru menţionarea corectă a oricăror trei indici funcționali ai 
organismului.        (3 x 1 punct = 3 puncte) 

e. Se acordă 3 puncte  pentru exemplificarea corectă a oricăreia dintre categoriile de exerciții 
fizice clasificate după tipul de încărcătură adițională. 

 
2. Viteza.           15 puncte  
a. Definirea calităţii motrice viteza.         4 puncte 
Se acordă 4 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 2 puncte . 
b. Prezentarea a trei forme de manifestare a vitezei.      6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte  pentru prezentarea corectă şi completă, a oricăror trei forme de 
manifestare. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct .  
          (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
c. Precizarea a cinci factori de condiţionare a vitezei.      5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă şi completă a oricăror cinci factori de 
condiţionare a vitezei.        (5 x 1 punct = 5 puncte) 
 
3. Priceperile motrice.         15 puncte 
a. Definirea priceperilor motrice.        3 puncte 
Se acordă 3 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 1 punct . 
b. Specificarea a trei caracteristici ale priceperilor motrice.    6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte  pentru specificarea corectă și completă a oricăror trei caracteristici ale 
priceperilor motrice. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . 
          (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
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c. Prezentarea celor două tipuri de priceperi motrice.     6 puncte 
Se acordă câte 3 puncte  pentru prezentarea corectă și completă a fiecărui tip de pricepere 
motrică. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . 
           (2 x 3 puncte = 6 puncte) 
 
4. Densitatea lecției de educație fizică.       15 puncte  
a. Definirea densității lecției de educație fizică.      3 puncte 
Se acordă 3 puncte  pentru definiţie corectă şi completă. Pentru răspuns parţial corect sau 
incomplet, se acordă 1 punct . 
b. Prezentarea densității motrice, indicând și formula de calcul a acesteia.  6 puncte 
Se acordă 3 puncte  pentru prezentarea corectă și completă a densității motrice. Pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct . 
Se acordă 3 puncte  pentru indicarea corectă și completă a formulei de calcul a densității motrice. 
         (3 puncte + 3 puncte = 6 puncte) 
c. Prezentarea densității pedagogice, indicând și formula de calcul a acesteia.  6 puncte 
Se acordă 3 puncte  pentru prezentarea corectă și completă a densității pedagogice. Pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 1 punct . 
Se acordă 3 puncte  pentru indicarea corectă și completă a formulei de calcul a densității 
pedagogice.        (3 puncte + 3 puncte = 6 puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Crearea unei structuri de cinci exerciţii, având aceeaşi formaţie de lucru, eşalonate metodic, 
pentru învăţarea săriturii în sprijin depărtat la capra de gimnastică.   15 puncte 
a. Precizarea acţiunii motrice.        5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă şi completă a acţiunii motrice aferente fiecărui 
exerciţiu.         (5 x 1 punct = 5 puncte) 
b. Precizarea dozării efortului.        5 puncte 
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă a dozării efortului aferente fiecărui exerciţiu.  
          (5 x 1 punct = 5 puncte) 
c. Precizarea formaţiei de lucru.        2 puncte 
Se acordă 2 puncte  pentru precizarea corectă a formaţiei de lucru. 
 
Se acordă 3 puncte  pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor în structură.  
 
2. Crearea unui circuit format din cinci staţii, pe grupe de cinci elevi, pentru dezvoltarea forței 
explozive - detenta. 15 puncte  
a. Descrierea exercițiilor.         10 puncte 
Se acordă câte 2 puncte  pentru descrierea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu. Pentru răspuns 
parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct .   (5 x 2 puncte = 10 puncte) 
b. Precizarea dozării efortului.        5 puncte  
Se acordă câte 1 punct  pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului pentru fiecare 
exerciţiu.         (5 x 1 punct = 5 puncte) 
 


