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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

•  Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
•  Nu  fracţiuni de punct. Nu  punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în 

barem. 
•  Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 10 puncte 
a. 2 puncte pentru precizarea produselor celor două tipuri de glande 
b. 3 puncte: 

- 1 punct - localizarea glandelor sudoripare ecrine 
- 2 puncte - structura glandelor sudoripare ecrine 

c. 3 puncte: 
- 1 punct - localizarea glandelor sebacee 
- 2 puncte - structura glandelor sebacee 

d. 2 puncte pentru explicarea controlului hormonal al secreției glandelor sebacee  
 
2.  10 puncte 
a. 4 puncte: 

- 2 puncte descrierea papulei 
- 2 puncte descrierea lichenificării 

b. 2 puncte pentru explicarea diferenței dintre veziculă și bulă 
c. 2 puncte pentru definirea pustulei  
d. 2 puncte pentru explicarea diferenței dintre scuamă și crustă 
 
3. 10 puncte 
a. 3 puncte pentru descrierea „perucii-mantie” 
b. 3 puncte pentru descrierea „coafurii melon”  
c. 4 puncte pentru prezentarea uneia dintre coafurile purtate de femei în timpul împăraților romani.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se  acordă 2 puncte.  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
a. 3 puncte pentru descrierea pregătirii clientei  
b. 2 puncte pentru explicarea trasării cărărilor despărțitoare 
c. 3 puncte pentru prezentarea primei etape a tunsorii 
d. 6 puncte: 

- 4 puncte- descrierea tunderii părului în spatele capului.  
- 2 puncte - descrierea tunderii părului în creștetul capului. 

e. 4 puncte: 
- 2 puncte - descrierea tunderii părului în porțiunea din față 
- 2 puncte - descrierea tunderii părului în părțile laterale  

f. 2 puncte pentru prezentarea modului de verificare a tunsorii  
g. 6 puncte- descrierea aranjării părului, după tunsoare, cu peria și cu foenul. Pentru răspuns 
parțial corect sau incomplet se acordă 3 puncte.  
h. 4 puncte pentru explicarea consecințelor a două greșeli ce trebuie evitate în timpul aranjării 
părului cu peria și cu foenul.  2x2p=4 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
III.1. 18 puncte 
a. 6 puncte: 
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror două activități de învățare  2x1p=2 puncte   
 - câte 2 puncte pentru descrierea modului de organizare pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate          2x2p=4 puncte  
b. câte 1 punct pentru menționarea unei metode didactice pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate          2x1p=2 puncte  
c. câte 1 punct pentru justificarea alegerii celor două metode didactice             2x1p=2 puncte  
d. câte 4 puncte pentru exemplificarea utilizării fiecăreia dintre cele două metode didactice 
 2x4p=8 puncte  
 

III.2. 12 puncte 
- câte 4 puncte pentru precizarea oricăror două reguli de proiectare/condiţii de elaborare   
               2x4p=8 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două avantaje ale utilizării acestui tip de item  
               2x2p=4 puncte 
 
    
 
 


