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Probă scris ă 
Electrotehnic ă, electromecanic ă, energetic ă (maiştri instructori) 

VARIANTA 2 
 

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

 
SUBIECTUL I              (45 de puncte)  
 

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de TTeehhnnoollooggiiaa  lluuccrrăărr ii lloorr  eelleecctt rrootteehhnniiccee, 
clasa a IX-a. 
 

Cunoştin ţe Deprinderi  Criterii de evaluare  

Rezultatul înv ăţării 5: Precizează etapele procesului de asamblare a produselor electrice. 

Produse electrice: aparate electrice de joasă 
tensiune, transformatoare electrice de mica putere, 
motoare electrice, aparate electrocasnice 
Componente şi subansambluri: 
- bobine, contacte electrice, dispozitive de stingere a 
arcului electric, izolatoare şi piese izolante, miezuri 
magnetice, mecanisme de acţionare, electromagneţi, , 
relee termice şi electromagnetice din aparate electrice 
de joasă tensiune, lagăre şi ventilatoare din aparatura 
electrocasnică 
- conductoare şi cabluri, 
tuburi de protecţie, accesorii pentru conductoare şi 
tuburi de protecţie din instalaţiile electrice interioare. 

� Identificarea 
subansamblurilor 
electrice dintr-un 
set dat. 

� Ordonarea 
componentelor şi 
reperelor în 
succesiunea 
logică impusă în 
schema de 
asamblare. 

� Elaborarea unei 
prezentări scurte 
pe un subiect dat. 

- Recunoaşterea 
produselor 
electrice. 

 
- Precizarea 

tipurilor de 
subansambluri 
ale produselor 
electrice. 

Programa pentru modulul TTeehhnnoollooggiiaa  lluuccrrăărriilloorr  eelleeccttrrootteehhnniiccee, anexa 2 la OMECI nr. 4857 / 2009 
 
1. Pornind de la citatul: “Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi 

predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului…..” Cannon, R. (2000), în scopul 
dezvoltării deprinderilor din secvenţa de mai sus:    

 
a. realizaţi o comparaţie între învăţarea tradiţională şi învăţarea centrată pe elev; 
b. proiectaţi două activităţi de învăţare, pentru formarea deprinderilor din secvenţa de mai 

sus, utilizând două medode de învăţare folositoare pentru învăţarea centrată pe elev, 
având în vedere: 
- descrierea organizării activităţii; 
- argumentarea alegerii metodei pentru fiecare activitate; 
- exemplificarea modului de formare a deprinderilor prin utilizarea acestor metode. 

c. menţionaţi mijloacele de învăţământ utilizate pentru fiecare metodă aleasă anterior şi 
argumentaţi alegerea lor.        30 de puncte  

 
2. Realizaţi o fişă de lucru pentru una dintre deprinderile menţionate, în secvenţa pezentată, 

prin care să urmăriţi: 
a. detalierea unor cunoştinţe aferente deprinderii; 
b. cinci exerciţii de fixare, utilizare, înţelegere a conţinutului.  15 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 

 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de Electrotehnică aplicată, clasa a X-a. 
 
Cunoştin ţe Deprinderi  Criterii de evaluare  
Rezultatul înv ăţării 3: Stabile şte  rela ţii între m ărimi electrice  
Legile electrotehnicii: legea 
conservării sarcinii, legea fluxului 
electric, legea fluxului magnetic, legea 
inducţiei electromagnetice, legea lui 
Ohm, legea lui Joule, legea lui Lenz 
Teoreme: teoremele lui Kirchhoff. 

• Scrierea relaţiilor 
matematice de definiţie 
şi de calcul ale mărimilor 
electrice. 

• Realizează calcule 
simple. 

1. Enunţarea legilor şi 
teoremelor 
electrocineticii. 

2. Explimarea matematică 
a legilor şi teoremelor 
electrotehnicii 

(Programa pentru modulul Electrotehnică aplicată, anexa 2 la OMECTS nr. 4463/2010) 
 
1. Elaboraţi un test de evaluare cu baremul aferent, cu urmatoarele tipuri de itemi:  

                    
- 3 itemi obiectivi 
- 1 item semiobiectiv 
- 1 item subiectiv 
prin care să evaluaţi rezultatul învățării din secvenţa dată. 

Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat 
şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.    30 de puncte      
  
2. Alături de metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare mai există  o serie de metode 

numite complementare sau alternative Prezentaţi demersul de evaluare a deprinderilor date, 
utilizând metoda complementară „observarea curentă şi sistematică a comportamentului şi a 
activităţii elevilor”, având în vedere următoarele aspecte: 
a. menţionarea a două avantaje ale metodei; 
b. tipurile de abilităţi care pot fi observate; 

detalierea modalităţii de proiectare a demersului evaluativ şi prezentarea criteriilor de evaluare 
corespunzătoare.                             15 puncte 

 
 
 
 
 
 
 

 


