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Educaţie tehnologică – clasa a VIII - a 1 

MODEL  
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE PENTRU 

 
Proba suplimentară de admitere în învățământul profesional cu durata  

de 3 ani 
 
 
 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 
 

 
Subiectul. I.                   TOTAL: 20 puncte 
A.                                                                                                                            (10 puncte) 
1.b   2. a  3.a  4.c  5.d  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0 puncte.               (5x2p=10 puncte) 
 
 
B.                                                                                                         (5x2p=10 puncte) 
1 – f;  2 – a;  3 – b;  4 – d; 5 – c. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă  1 punct,  pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia  0 puncte.    
 
 
Subiectul .II.                     TOTAL: 30 puncte 
 
A.                                                                                                                           (18 puncte) 

1. (6 puncte)  avantaje ale interconectării sistemelor electrice: 
- siguranţa în alimentarea cu energie a consumatorilor; 
- calitatea energiei la bornele consumatorilor; 
- economicitatea alimentării cu energie electrică; 

Pentru oricare 2 răspunsuri corecte din cele 3 se acordă  4 puncte, pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia 0 puncte.                                                                                                                  
 

2. (6 puncte) profesii: profesor, inginer, medic     
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
0 puncte.    
 

3. (6 puncte) surse de energie inepuizabile: apă, vânt, energie geo - termică, energie 
solară.  
Pentru fiecare răspuns corect se acordă  1 punct,  pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte.    
 
B.                                                                                                                            (11 puncte) 

a. lampă cu incandescenţă (1 punct)  
Pentru răspuns corect se acordă  1 punct,  pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 
puncte.    
 

b. 1 - filament, 2 - conductoare de legătură (electrozi), 3 - vârf metalic, 4 - soclu, 
5 - balon. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte.                           (5x2p = 10 p) 
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Subiectul III.                     TOTAL: 40 puncte 

A.                                                                                                                     (40 puncte) 
Se acordă 2 puncte pentru aranjarea în pagină; 
Se acordă 2 puncte dacă respectă structura indicată în cerinţă; 
   

a. (4x5p = 20p) 
 aparate electrice – consumatoare de energie electrică: mixer, maşină de călcat, frigider, 
televizor, maşină de spălat, etc.  
Pentru oricare răspuns corect se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte  
  

b. (2x3p = 6 p) 
circuitul de prize, circuitul de iluminat. 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte  
  

c.(3x2p = 6 p) 
– dotare cu aparate de reglare a puterii de iluminare (variatoare de lumină, prize cu 
programare);  
- înlocuirea  lămpilor cu incandescenţă cu cele fluorescente; 
- utilizarea lămpilor economice; 
- utilizarea cât mai mult timp a luminii naturale; 
- utilizarea aparatelor electrocasnice cu consum energetic scăzut (clasă energetică A).  
Pentru oricare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia 0 puncte.  
 

d.(4x2p = 8 p) 
agricultură, telecomunicaţii, transporturi, iluminat public stradal, creşterea păsărilor şi 
animalelor (zootehnie), medicină, comerţ, etc.  
Pentru oricare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia  0 puncte  
 


