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Probă scris ă 
Prelucrarea lemnului (mai ştri 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 a modulului Materii prime şi materiale 
pentru mobilă şi amenajări interioare, clasa a XI-a. 
 

Unitate de 
competenţă 

Competenţe 
individuale Conţinuturi tematice 

9. Materii 
prime şi 
materiale 
pentru mobilă 
şi amenajări 
interioare 

9.2 Stabileşte 
materiile 
prime pe 
bază de lemn 
necesare în 
construcţia 
mobilierului 

Materii prime: cherestea de răşinoase şi foioase, furnire, 
panouri înnobilate, placaj, panel, PAL, PFL, MDF, OSB 
Definiţie, clasificare, metode de obţinere a materiilor prime, 
caracteristici dimensionale şi calitative, proprietăţi, domenii de 
utilizare 
Sortimente de materii prime utilizate la fabricarea mobilei stil: 
sortimente de material lemnos, clase de calitate utilizate la 
fabricarea mobilei – STAS. 

9.6 Utilizează  
materiale 
netradiţionale 

Materiale netradiţionale: fonte turnate în piese, oţeluri şi fonte 
aliate, metale şi aliaje neferoase: cupru şi aliajele sale, aluminiu 
şi aliajele sale, zincul şi aliajele sale;  
Materiale plastice: definiţie, proprietăţi, caracteristice mecanice, 
tipuri, forme de livrare şi întrebuinţare 
Roci naturale: marmura 
Sticla şi produsele din sticlă: definiţie, sortimente, proprietăţi 
Materiale ceramice 
Materiale termoizolante şi fonoizolante 

(Programa Materii prime şi materiale pentru mobilă şi amenajări interioare anexa 4 la OMEdC 4947/2006) 
 

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 competenţelor individuale 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 competenţelor 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 competenţelor 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 competenţele 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 a modulului Tehnologia cherestelei, 
clasa aXII-a 
 

Unităţi de 
competenţă 

Competenţe 
individuale Conţinuturi tematice 

14. Tehnologia 
cherestelei 

14.2. Organizează 
fluxul tehnologic 

în hala de 
fabricaţie 

Fluxul tehnologic în hala de fabricaţie 
   • Sisteme de debitare a buştenilor: debitarea pe plin, pe 
prismă, pe sferturi, nordică, slavonă; 
   • Modele de tăiere 
   - condiţiile pentru alegerea modelelor de tăiere: comenzi, 
specia lemnoasă, calitatea şi diametrul buşteanului; 
   • Utilaje pentru debitat buşteni 
   - condiţiile care asigură funcţionarea utilajelor la parametrii 
optimi:  starea tehnică a sculelor,  montarea  sculelor, corelarea 
vitezelor de avans cu diametrele buştenilor. 

Programa pentru modulul Tehnologia cherestelei, anexa nr. 2 la OMEdC 3172/2006 
 
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 competența 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 al competenţei 
individuale 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; 
c. detalierea modalităţii de proiectare a demersului evaluativ şi prezentarea criteriilor de 

evaluare corespunzătoare.                 15 puncte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


