Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Probă scrisă la BIOLOGIE
Profesori
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
•
•
•

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita
punctajului maxim corespunzător.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I

A.
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3d; 4a.

(30 de puncte)
8 p.
4 x 2p. = 8 puncte

B.

12 p.
a) stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri dintre anafaza mitozei şi anafaza I a
meiozei;
2 x 2p. = 4 puncte
b) evidenţierea conceptului biologic fundamental “unitatea structură - funcţie„ în cazul
ţesutului muscular neted;
3 puncte
c) construirea a două enunţuri (afirmative) dintre care un enunţ adevărat şi un enunţ fals,
folosind, în acest scop, informaţia ştiinţifică referitoare la conţinuturile indicate;
2 x 2p. = 4 puncte
- modificarea enunţului fals, astfel încât acesta să devină adevărat.
1 punct
C. Exemplu de rezolvare:
10 p.
a) - calcularea valorii volumului rezidual (1500 ml);
2 puncte
- calcularea valorii capacităţii vitale (4900 ml);
2 puncte
- calcularea valorii volumului inspirator de rezervă (2200 ml).
2 puncte
Se acceptă oricare altă modalitate de rezolvare corectă a problemei, acordându-se
punctajul corespunzător rezolvării acesteia.
b) - formularea cerinţei;
2 puncte
- rezolvarea cerinţei.
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
- localizarea hipofizei;
2 puncte
- denumirea a cinci hormoni adenohipofizari;
5 x 1p. = 5 puncte
- precizarea, pentru fiecare hormon adenohipofizar denumit, a câte unui exemplu de
acţiune în organism;
5(1 x 2p.) = 10 puncte
- prezentarea unui mecanism de reglare a secreţiei unuia dintre hormonii adenohipofizari
denumiţi;
3 puncte
- disfuncţii ale adenohipofizei - prezentarea a două boli endocrine care au cauze diferite:
- denumirea celor două boli;
2 x 1p. = 2 puncte
- cauza celor două boli;
2 x 2p. = 4 puncte
- câte un exemplu de manifestare pentru fiecare dintre cele două boli.
2 x 2p. = 4 puncte
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SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

a) o metodă didactică utilizată;
2 puncte
- două caracteristici ale metodei didactice utilizate;
2 x 2p. = 4 puncte
- un argument al utilizării metodei didactice respective;
3 puncte
b) o formă de organizare a activităţii didactice;
2 puncte
- argumentarea folosirii formei de organizare a activităţii didactice în situaţia respectivă;
3 puncte
c) un exemplu de mijloc de învăţământ folosit;
2 puncte
- o etapă a lecţiei în care poate fi folosit mijlocul de învăţământ;
2 puncte
- o modalitate de integrare în cadrul lecţiei;
3 puncte
d) elaborarea unui item de tip întrebare structurată;
3 puncte
- elaborarea schemei de corectare corespunzătoare;
1 punct
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea itemului de tip
întrebare structurată;
1 punct
e) precizarea a două calităţi ale unui instrument de evaluare.
2 x 2p. = 4 puncte
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