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Probă scris ă 
Estetica şi igiena corpului omenesc - Profesori 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 03 

• 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) 

1. 10 puncte  
a) 5 puncte  - straturile epidermului 
- strat bazal/ germinativ / generator; 
- strat spinos/ filamentos/ mucos al lui Malpighi; 
- strat granulos/ granular; 
- strat lucidum/ lucid/ clar; 
- strat cornos. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte, câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect; 
pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, 0 puncte. 
Se acceptă oricare variantă de răspuns corect dintre cele menţionate. 
b) 3 puncte  
- pigmentul pielii- melanina; 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct .; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte. 
- numele celulelor care produc melanina- melanocite,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct .; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte. 
- localizarea celulelor care produc melanina- situate în epiderm, în stratul bazal  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct .; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte. 
c) 2 puncte  
- descuamare este desprinderea succesivă a celulelor din stratul superficial al epidermei.  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incomplet sau parţial corect, 
se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 

 
2. 10 puncte 
a. 2 puncte- agentul patogen: Microsporon canis 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 
0 puncte . 
b. 4 puncte  căile de contaminare  
- hetro şi autoinoculabilă. Contaminarea se face de la animale (câine, pisică) sau de la alţi oameni 
bolnavi. Se poate transmite prin intermediul unor obiecte (şepci, căciuli, pieptene). 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns incomplet sau parţial corect, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
c. 4 puncte  manifestările clinice : plăci unice sau multiple scuamoase, rotunde, de diferite 
dimensiuni în pielea păroasă a capului şi la liziera acesteia.  
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Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte . 
La nivelul lor, perii adulţi sunt rupţi la câţiva mm de la emergenţă. Perii scurţi şi smulşi au un 
manşon albicios, datorită sporilor.  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte . 
 
3. 10 puncte 
a. 2 puncte – fagocitoza- înglobarea microbilor şi a particulelor străine de către celule specializate 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte .; pentru răspuns incomplet sau parţial 
corect, se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.  
b. 4 puncte - celulele care realizează fagocitoza se numesc fagocite  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte . 
Fac parte din grupa leucocitelor  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 
puncte . 
Sunt celule care emit evaginaţii citoplasmatice ( pseudopode)  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
c. 4 puncte -chemotaxie-trecerea unor fagocite din capilarele sanguine în ţesuturi ori de câte ori 
recepţionează semnale emise de microbii pătrunşi în corp . 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns incomplet sau parţial corect, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. 30 puncte 
- 4 puncte separarea zonelor de lucru: cantitatea de păr din partea superioară a capului, din părţile 
laterale, din partea din spate, necesară terminaţiei coafurii la ceafă. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte ; pentru răspuns incomplet sau parţial corect, 
se acordă 2 puncte ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- 6 puncte  reguli de montare a bigudiurilor:  
- alegerea bigudiurilor în funcţie de şuviţa de păr ce urmează a fi rulată, şuviţa nu va fi mai lungă 
decât lungimea bigudiului şi nici mai lată decât diametrul acestuia,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- şuviţa se piaptănă, se ridică , se apleacă puţin în direcţia inversă sensului de rulare a bigudiului,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- şuviţa rulată pe bigudiu se fixează pe propria rădăcină 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- 4 puncte uscarea părului- aplicarea fileului fără a mişca bigudiurile şi a deranja linia coafurii,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- aşezarea la casca de uscat părul 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- 8 puncte pieptănarea părului 
- cu pieptene cu dinţi rari;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- periere în toate direcţiile pentru a elimina cărările despărţitoare, 
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Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- pieptănarea pentru a se imprima linia coafurii;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- aranjarea coafurii, care poate fi însoţită de taparea părului şi pulverizarea cu lac fixativ 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- 8 puncte taparea 
- se execută în direcţia în care se realizează coafura;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- se realizează astfel: se ridică şi se piaptănă şuviţa de păr,  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 punct e 
- firele scurte sunt împinse spre rădăcină cu ajutorul pieptenului sau al periei;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
- finisarea- prin pieptănarea şuviţei tapate pe deasupra;  
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 punct ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 punct e. 
- se poate realiza fie pe toată suprafaţa capului şi se finisează, fie se tapează şi se finisează şuviţă 
cu şuviţă. 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, 
se acordă 1 punct ;  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte . 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1) prezentarea raportului dintre conţinutul învăţământului, scopul educaţiei şi strategiile procesului 
de instruire, în cadrul demersului didactic: prezentare adecvată şi nuanţată – 5p./ prezentare 
superficială, ezitantă – 2p.         5 puncte  
2) câte 2 puncte pentru precizarea oricăror metode didactice specifice, care pot fi alese pentru 
predarea-învăţarea fiecăruia dintre conţinuturile date 
                3x2p=6 puncte  
3) câte 2 puncte pentru justificarea alegerii fiecăreia dintre cele trei metode precizate la subpunctul 2) 
                3x2p=6 puncte  
4) - menționarea oricărui mijloc de învăţământ tradițional        2 puncte 
    - explicarea modului în care mijlocul de învăţământ menționat este integrat în strategia didactică 
a secvenței date             3 puncte 
5) demonstrarea importanței utilizării tehnologiei informației și comunicării în contextul cerut: 
demonstrație convingătoare, în care este explicată semnificația noțiunii de mediu activ de instruire 
necesar pentru formarea/dezvoltarea deprinderilor din secvența dată – 8p./ demonstrație 
insuficient de convingătoare, în care este explicată semnificația noțiunii de mediu activ de instruire, 
fără a face referire la secvența dată – 4p./ argumentare neconvingătoare, superficială – 2p. 
            8 puncte  
 


