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Probă scrisă 
Kinetoterapie  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I          (30 de puncte) 
1. Ergoterapia.         15 puncte 
a. Specificarea obiectivului principal al ergoterapiei în afecţiunile psihice.  3 puncte 
Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct. 
b. Prezentarea atitudinii terapeuţilor în aplicarea ergoterapiei.   8 puncte 
Se acordă 8 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 4 puncte. 
c. Descrierea mijloacelor folosite în ergoterapie.     4 puncte 
Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 2 puncte. 
2. Evaluarea funcțională cardio-respiratorie.      15 puncte 
a. Scrierea formulei de calcul a frecvenței cardiace optime.    3 puncte 
Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet, se acordă 2 puncte. 
b. Precizarea frecvenței cardiace de lucru a pacienților în programul de recuperare. 
           3 puncte 
Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect şi complet. Pentru răspuns parțial corect sau 
incomplet, se acordă 1 punct. 
c. Menţionarea a trei determinări și investigații cardio-respiratorii.   9 puncte 
Se acordă câte 3 puncte pentru menţionarea corectă a oricăror trei determinări și investigații 
cardio-respiratorii. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct  
         (3 x 3 puncte = 9 puncte) 
SUBIECTUL al II-lea         (30 de puncte) 
Corectarea atitudinii global lordotice. 
a. Precizarea a trei elemente care pot fi observate examinând un copil din profil, care ne pot 
conduce la un diagnostic de atitudine global lordotică.    6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă şi completă a oricăror trei elemente. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
 
b. Detalierea a trei obiective ale utilizării exerciţiilor fizice în corectarea atitudinii global lordotice. 
           6 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru detalierea corectă şi completă a oricăror trei obiective. Pentru 
răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct. (3 x 2 puncte = 6 puncte) 
 
c. Elaborarea unui program corectiv format din 9 exerciții statice și dinamice. 18 puncte 
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare exercițiu corect și complet elaborat. Pentru răspuns parțial 
corect sau incomplet, se acordă câte 1 punct.   (9 x 2 puncte = 18 puncte) 
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SUBIECTUL al III-lea         (30 de puncte) 
 

- conceptul de finalităţi ale educației    5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- clasificare       5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- ideal        5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- scop        5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- obiective       5 puncte (răspuns parţial 3p) 
- proceduri de operaționalizare     5 puncte (răspuns parţial 3p) 

 


