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PROFESORI I ŞI PROFESORI II 

 
 VARIANTA 1 

 Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 
 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 
 
Subiectul I 60 puncte 
 
1. Mişcarea omului sau motricitatea reprezintă una dintre noţiunile fundamentale ale domeniului.

           23 puncte 
a. Definiţi motricitatea.        5 puncte 
b. Enumeraţi şi definiţi elementele componente/de structură ale motricităţii. 12 puncte 
c. Daţi câte două exemple, pentru fiecare element precizat la punctul b. 6 puncte 

 
2. Deprinderile motrice fac parte dintre noţiunile fundamentale ale Teoriei Educaţiei Fizice şi 

Sportului.          23 puncte 
a. Definiţi deprinderile motrice.       5 puncte 
b. Enumeraţi şase dintre caracteristicile deprinderilor motrice.   6 puncte 
c. Precizaţi cele trei etape ale formării deprinderilor motrice, din punct de vedere metodic. 

 3 puncte 
d. Menţionaţi trei obiective principale ale fiecăreia dintre etapele precizate la punctul b. 
            9 puncte 

 
3.  Prezentaţi Principiul participării conştiente şi active, ţinând cont de următoarele aspecte: 

           14 puncte 
a. precizarea consideraţiilor generale.      2 puncte 
b. descrierea cerinţelor respectării acestui principiu.    12 puncte 

 
Subiectul II 30 puncte 
 
1. Alcătuiţi un sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea aterizării, ca element 

component al săriturii în lungime cu elan.     10 puncte 
 
2. Elaboraţi un complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din zece 

exerciţii, executate cu partener.       10 puncte 
 
3. Alcătuiţi o structură de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu 

tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere.     10 puncte 
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Subiectul I 60 puncte 
 
1. Mişcarea omului sau motricitatea.       23 puncte 
 

a. Definirea motricităţii.        5 puncte 
 
Se acordă 5 puncte pentru definiţie corectă şi completă. 
 

b. Enumerarea şi definirea celor trei elemente componente/de structură ale motricităţii. 
            12 puncte 

 
Se acordă câte 1 punct pentru enumerarea corectă a fiecărui element.    (1p. x 3 = 3p.) 
Se acordă câte 3 puncte pentru definiţia corectă şi completă a fiecărui element.  (3p. x 3 = 9p.) 
 

c. Exemplificarea, cu câte două exemple, pentru fiecare element. 
6 puncte 

Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două exemple corecte pentru fiecare dintre cele trei 
elemente.          (1p. x 6 = 6p.) 
 
2. Deprinderile motrice         23 puncte 
 

a. Definirea deprinderilor motrice.       5 puncte 
 
Se acordă 5 puncte pentru definiţie corectă şi completă. 
 

b. Enumerarea a şase caracteristici ale deprinderilor motrice.   6 puncte 
 
Se acordă câte 1 punct pentru oricare şase caracteristici, enumerate corect.  (1p. x 6 = 6p.) 
 

c. Precizarea celor trei etape ale formării deprinderilor motrice, din punct de vedere metodic.  
3 puncte 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare etapă precizată corect.    (1p. x 3 = 3p.) 
 

d. Menţionarea a trei obiective principale ale fiecăreia dintre etape.  9 puncte 
 
Se acordă câte 1 punct pentru menţionarea oricăror trei obiective principale ale fiecăreia dintre cele trei etape. 

(1p. x 9 = 9p.) 
 
3. Principiul participării conştiente şi active.      14 puncte 
 

a. Precizarea consideraţiilor generale.      2 puncte 
 
Se acordă 2 puncte pentru precizarea corectă a consideraţiilor generale. 
Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial corect sau incomplet. 
 

b. Descrierea cerinţelor respectării acestui principiu.    12 puncte 
 
Se acordă câte 3 puncte pentru descrierea corectă şi completă a fiecăreia dintre cele patru cerinţe. 
           (3p. x 4 = 12p.) 
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Se acordă câte 1 punct pentru răspuns parţial corect sau incomplet. 
 
Subiectul II 30 puncte 
 
1. Alcătuirea unui sistem de opt exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea aterizării, ca 

element component al săriturii în lungime cu elan.    10 puncte 
 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect elaborat.    (1p. x 8 = 8p.) 
Se acordă 2 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în sistem. 
 
2. Elaborarea unui complex de gimnastică pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din zece 

exerciţii, executate cu partener.       10 puncte 
 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect elaborat.    (1p. x 10 = 10p.) 
 
3. Alcătuirea unei structuri de şapte exerciţii, eşalonate metodic, pentru însuşirea unui procedeu 

tehnic de atac, dintr-un joc sportiv la alegere.     10 puncte  
 
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu corect elaborat.    (1p. x 7 = 7p.) 
Se acordă 3 puncte pentru eşalonarea metodică a exerciţiilor în structură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total test 90 puncte. 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Nota se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.  
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem. 
Pentru fiecare subiect, punctajul se acordă oricărei formulări corecte a răspunsurilor, 
conform bibliografiei din Programa de concurs. 
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