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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
VARIANTA 2 

 
• 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, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat 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          (45 de puncte) 
 
Prezentarea unei situaţii de instruire destinată dezvoltării forţei principalelor grupe musculare, în 
care principiul accesibilităţii să-şi găsească aplicativitatea şi elaborarea a cinci exerciţii destinate 
aplicării acestui principiu. 
a.            10 puncte 
Se acordă 5 puncte  pentru menţionarea corectă a formei/formelor de manifestare a forţei, 
stabilită/stabilite pentru această situaţie de instruire. Pentru răspuns parţial corect, se acordă 2 
puncte . 
Se acordă 5 puncte  pentru menţionarea corectă a particularităţilor bio-motrice ale grupei valorice 
alese. Pentru răspuns parţial corect, se acordă 2 puncte . 
b.            35 de puncte 
Se acordă câte 7 puncte  pentru elaborarea corectă şi completă a oricăror cinci exerciţii destinate 
aplicării principiului accesibilităţii, în situaţia de instruire prezentată. Pentru răspuns parţial corect 
sau incomplet, se acordă câte 4 puncte .    (5 x 7 puncte = 35 de puncte) 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
 
1. Elaborarea unui complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din opt 
exerciţii, executate la banca de gimnastică, eşalonate metodic.   18 puncte  
Se acordă câte 2  puncte  pentru prezentarea corectă şi completă a fiecărui exerciţiu. Pentru 
răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct . (8 x 2 puncte = 16 puncte) 
Se acordă 2 puncte  pentru eşalonarea corectă a exerciţiilor în complex. 
2. Elaborarea unei secvenţe de plan de lecţie pentru o verigă tematică destinată dezvoltării calităţii 
motrice viteza (forma de manifestare la alegere, clasa la alegere, condiţii materiale optime). 
           27 de puncte 
a. Descrierea exerciţiilor utilizate.       12 puncte 
Se acordă 12 puncte  pentru descrierea corectă şi completă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial 
corect sau incomplet, se acordă 6 puncte . 
b. Succesiunea metodică a exerciţiilor.      5 puncte 
Se acordă 5 puncte  pentru succesiunea metodică corectă a exerciţiilor. Pentru răspuns parţial 
corect, se acordă 3 puncte . 
c. Precizarea dozării efortului.       5 puncte 
Se acordă 5 puncte  pentru precizarea corectă şi completă a dozării efortului. Pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte . 
d. Menţionarea formaţiilor de lucru.       5 puncte 
Se acordă 5 puncte  pentru menţionarea corectă şi completă a formaţiilor de lucru. Pentru răspuns 
parţial corect sau incomplet, se acordă 3 puncte . 


