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Probă scris ă 
Agricultur ă – Horticultur ă 

Profesori 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

I.1. (10 puncte) 
a. Subsolajul se execută în perioada de repaus a viţei de vie odată la 4-6 ani. (1 punct)  
b. Redesfundarea parţială se execută în plantaţiile de vii cu distanţe mai mari între rânduri (3 m), 
tot în perioada de repaus, o dată la 10-12 ani. (4 puncte) 
Redesfundatul poate fi asociat cu fertilizarea cu îngrăşăminte organice (30-40 tone /ha) în amestec 
cu cele chimice (400-500 kg s.a./ha). (4 puncte) 
Prin redesfundat pământul se mobilizează la adâncimea de 40-60 cm. (1 punct) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.      
 
I.2 (10 puncte) 
Procedeul de epurare cu schimbători de ioni se aplică în general pentru demineralizarea apelor 
uzate sau de alimentare. (2 puncte) 
Schimbătorii de ioni se utilizează frecvent pentru eliminarea poluanţilor minerali aflaţi în apă sub 
formă ionică (1 punct) : calciu, magneziu, sodiu, sulfaţi, fosfaţi, amoniu, nitraţi, metale grele, etc., 
(pentru oricare patru răspunsuri corecte se acordă câte 1 punct (4 x 1 punct = 4 puncte ) iar unele 
tipuri, sintetizate în special pentru acest scop, pot epura şi compuşi organici (1 punct)  ca: fenoli, 
detergenţi, coloranţi, etc., (pentru oricare două răspunsuri corecte se acordă câte 1 punct ( 2 x 1 
punct = 2 puncte ). 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
1.3. (10 puncte)  
Grebla rotativă GR 4,2 este formată din 2 secţii ce se montează pe tractor, una în faţă iar alta în 
spatele tractorului. (3 puncte) 
Fiecare secţie este formată dintr-un cadru prevăzut cu triunghi de prindere şi roată de sprijin 
orientabilă. (3 puncte) 
Pe cadrul fiecărei secţii sunt montate câte 4 discuri cu degete. (1 punct) 
Lăţimea de lucru a greblei este de 4,2 m la strâns şi întors brazde şi 2,4 m la răvăşit. (3 puncte) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. (30 puncte) 
a. (4 puncte) 
Azotul se consumă în cea mai mare parte când sfecla îşi dezvoltă aparatul foliaceu, în perioada 
când raportul între frunze şi rădăcină se păstrează în favoarea frunzelor. (2 puncte) 
Spre toamnă este mai ridicat consumul de fosfor şi potasiu decât cel de azot. (1 punct) 
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Aceste două elemente au un rol mai important decât azotul în depunerea zahărului. (1 punct) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

 
b. (12 puncte)  
- Insuficienţa fosforului la începutul vegetaţiei determină o întârziere a dezvoltării plantelor şi o 
reducere a recoltei (2 puncte).  Frunzele primesc o culoare verde-întunecată, iar dacă insuficienţa 
se accentuează, marginea se înconjoară cu o culoare roşcată foarte caracteristică. (2 puncte)  
Dacă insuficienţa continuă, frunzele pierd treptat culoarea verde închis trecând în verde clar, apoi 
în galben, culoare care se aseamănă cu simptomele date de insuficienţa azotului. (4 puncte) 
- La exces de fosfor, rădăcinile au o structură mai rezistentă, fără să-şi piardă din calitate şi se 
maturizează mai repede, fapt ce determină scăderea producţiei. (4 puncte) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
c. (12 puncte) 
- Carenţa în bor la sfecla de zahăr se manifestă prin îngălbenirea şi deformarea frunzelor tinere din 
centrul rozetei, frunze care, într-o fază mai avansată pier (4 puncte). „Pulpa” coletului sub aceste 
frunze se brunifică şi se necrozează (2 puncte). Carenţa în bor produce boala numită putregaiul 
inimii sfeclei (1 punct ). Frunzele pier uneori în totalitate până la sfârşitul verii. (1 punct) 
- Carenţa de bor se previne prin aplicarea de îngrăşăminte cu bor în sol, în acelaşi timp cu 
îngrăşăminte minerale cu N,P,K (2 puncte). O diminuare a carenţei de bor se obţine prin 
fertilizarea extraradiculară cu soluţii de acid boric. (2 puncte) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
d. (2 puncte) 
La exces de potasiu frunzele plantelor de sfeclă cresc puternic, în detrimentul rădăcinii. (2 puncte)  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. 14 puncte 
 Pentru menţionarea elementelor: modul, capitol/conţinut se acordă 2 puncte . 2x1p=2 puncte  
             
Două exemple de mijloace         2x1p=2 puncte  
Precizarea, pentru fiecare mijloc de învăţământ: 
- unei etape a lecţiei în care poate fi integrat;      2x1p=2 puncte  
- formei de organizare a activităţii didactice;      2x2p=4 puncte  
- unei modalităţi de valorificare în cadrul lecţiei      2x2p=4 puncte  
 
 
2. 16 puncte 
Proiectarea a doi itemi cu alegere multiplă şi elaborarea răspunsului aşteptat  
                      2x2p+2p=6 puncte  
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea celor doi itemi 
                   2x2p=4 puncte 
Proiectarea unui item de tip rezolvare de probleme şi elaborarea răspunsului aşteptat  
                        1x2p+2p=4 puncte  
Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea itemului de tip rezolvare 
de problemă           1x2p=2 puncte  
 
 
 
 


