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Probă scris ă 
Tehnici cinematografice şi de televiziune (profesori) 

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 curriculumul pentru clasa a XIII-a, calificarea 
Tehnician audio-video, modulul Tehnici şi tehnologii cine - Tv.  
 

Unit ăţi de  
competen ţe 

Competen ţe  Con ţinuturi  

 
 
 

27. 
Tehnici şi 
tehnologii 
cine - tv 

 
 
 

27.2. 
Aplică tehnologii 
de înregistrare a 

sunetului 

Metode de înregistrare a sunetului :   cu priză directă, cu 
 postsincronizare 
Echipamente de înregistrare-redare : magnetofoane, 
difuzoare, microfoane, echipamente de punere în  sincron, 
camere de înregistrare optică a sunetelor, utilaje anexe 
pentru sonorizarea filmului. 
 

27.3. 
Coordonează 
proiecţia 
cinematografică 

Elementele necesare proiec ţiei cinematografice : copia 
de film (componenţă, proprietăţi ale suportului, formate şi  
dimensiuni ale copiilor de film, formate şi dimensiuni ale 
fonogramei pe  copia de film, formate ale imaginii obţinute 
pe ecran), instalaţii de  proiecţie, ecranul cinematografic, 
lanţul de reproducere a sunetului, sala de  spectacol, 
aparate de proiecţie, utilaje şi dispozitive auxiliare. 

 (Curriculum pentru clasa a XIII-a, calificarea Tehnician Tehnician audio-video,  
                                                                                               Anexa 2 la  OMEdC nr. 3172/2006)                                                                                                                     

Pentru secvența dată, prezentaţi  două activități de învățare prin care să formați/dezvoltați elevilor 
competenţe având în vedere: 

a. descrierea modului de organizare a celor două activități de învățare pentru care ați optat; 
b. menționarea unei metode didactice, pentru fiecare activitate de învățare; 
c. justificarea alegerii fiecăreia dintre metodele didactice menționate; 
d. exemplificarea utilizării metodelor didactice alese pentru formarea/dezvoltarea competenţelor 

din secvența dată, cu respectarea corectitudinii ştiinţifice a informaţiei de specialitate; 
e. precizarea modalităţilor de integrare a două mijloace de învățământ în procesul de predare-

învățare-evaluare corespunzător secvenţei date; 
f. evidenţierea importanţei utilizării Tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor 

medii active de instruire; 
g. argumentarea unui punct de vedere referitor la importanţa sugestiilor metodologice prevăzute 

in curriculumul şcolar. 
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SUBIECTUL al II-lea               (45 de puncte)  

    Următoarea secvenţă face parte din curriculumul pentru clasa a XII-a, calificarea Tehnician 
audio-video, modulul Prelucrarea chimico-fotografic ă şi digital ă a imaginii . 
 

Unit ăţi de  
competen ţe 

Competen ţe  Con ţinuturi  

29. 
Prelucrarea 

chimico-
fotografică şi 

digitală a 
imaginii 

 

29.2. Utilizează procedee 
fotochimice de realizare a 
imaginii color. 
29.3. Aplică procedeul de 
transfer de culoare. 

 

Principiile realiz ării fotografiei color : 
procesele fotografice de reproducere a 
culorilor, amestecul culorilor. 
Procedee de ob ţinere a fotografiei în 
culori: clasificarea procedeelor, procedeul 
negativ-pozitiv,procedeul reversibil,  
developarea cromogenă. 
Procedeul de transfer de culoare: 
principiul obţinerii imaginii foto-color prin 
transfer de culoare,domeniu de aplicare. 

 (Curriculum pentru clasa a XII-a, calificarea Tehnician Tehnician audio-video,  
                                                                                               Anexa 2 la  OMEdC nr. 3172/2006)                                                                                                                     

 
 
      1. Elaboraţi cinci itemi (trei itemi obiectivi de tip diferit, un item semiobiectiv şi un item subiectiv), 
ca parte componentă a unui test prin care să evaluaţi competenţa din secvenţa dată. Menţionaţi, 
pentru fiecare item, competenţa/competenţele evaluate. 
Notă: se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat şi 
corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.    35 de puncte  

2. Menţionaţi câte un avantaj al utilizării fiecăruia dintre tipurile de itemi proiectaţi la punctul 1.  
 5 puncte 

3. Prezentaţi utilizarea unei metode complementare/alternative de evaluare a competenţelor 
indicate, descriind specificul metodei alese.      5 puncte 

 
  
 


