
    

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

SAVA ANA 

Liceul Economic “Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamţ 

 

Clasa a XI-a 

Domeniul: Estetica și îngrijirea corpului omenesc 

Calificarea: Coafor stilist 

 

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.  

 

PARTEA  I                                                                                                                    (50 de puncte)  

 

A.  Încercuiţi varianta de răspuns corectă:          25 puncte  

1. Unghiul drept al şuviţei cu pielea capului la rularea părului pe bigudiuri 

a. Determină volum la rădăcină 

b. Se obţine un volum foarte mare la rădăcină 

c. Nu oferă volum 

d. Nici un raspuns corect 

2. Pentru a executa corect o tunsoare, părul trebuie să fie: 

a. Spălat şi uscat; 

b. Umed; 

c. Uscat; 

d. Spălat de trei zile 

3. Volumul tunsorii este: 

a. Părul din partea superioară a capului; 

b. Părul necesar tunsorii în părţile laterale; 

c. Părul din faţă, spate, părţile laterale; 

d. Părul din partea cu vartejul   

4. Tehnica Pivot-point are următorul efect: 

a. Susţinerea superficială a şuviţelor 

b. Obţinerea volumelor 



c. Subţierea vârfurilor şuviţei tunse anterior 

d. Subţierea în pro-funzime a şuviţelor de păr 

5. Pentru fruntea înaltă şi creştetul teşit se recomandă: 

a. Părul se va tunde mai scurt în porţiunea bombată 

b. Părul se va tunde mai scurt în creştetul capului 

c. Părul se va lăsa mai mare în porţiunea teşită 

d. Breton sau ondulă, în creştet părul va fi lăsat mai mare 

 

B.  Citeşte următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi litera F dacă le 

consideri false.                 25 puncte 

 

1. Instrumentele care vin în contact cu mucoasele sau cu pielea lezată şi casoletele se curăţă şi se 

dezinfectează prin dezinfecţie de nivel înalt sau se sterilizează. 

2. Dacă tunsoarea necesită udarea părului, mantaua este suficientă pentru protejarea clientului    . 

3. Consecinţa uscării incomplete a părului este pierderea elasticităţii dorite la coafare. 

4. Pieptănăturile asimetrice şi liniile în diagonală se recomandă feţe prelungi. 

5. Vopselele pe bază de plante nu sunt recomandate pentru vopsirea ton pe ton. 

 

PARTEA  a II-a           (40 de puncte) 

a) Precizaţi etapele de pregătire ale clientei în vederea realizării coafării părului. 

b) Evidenţiaţi particularităţile de executare a spălării părului înainte de vopsirea părului.  

c) Concepeţi o tunsoare în care să utilizaţi tehnicile moderne de tuns. Prezentaţi tehnicile moderne 

folosite şi efectele acestora. 

d) Prezentaţi tehnica de lucru a decolorării părului. 
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Clasa a XI-a 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

PARTEA  I                                                                                                                           (50 de puncte) 

 

A. 1.a, 2.b, 3.a, 4a. , 5.d                     

5punctex5=25puncte 

B. 1.A, 2.F, 3.A, 4.F, 5.F          

5punctex5=25puncte 

 

PARTEA  II                                                                                                                          (40 de puncte) 

 

a) Pentru precizarea etapelor de pregătire ale clientei (consilierea, protejarea îmbrăcămintei, 

aşezarea clientului) 

 -9 puncte. 

b) Pentru explicarea modalitătii de spalare a părului inaintea operatiei de vopsire  – 9 puncte 

c) Pentru enumerarea tehnicilor moderne de tuns ( pivot-point, slice, free hand, under cut)   

- 4 puncte 

Pentru menţionarea efectelor si pentru conceperea coafurii    - 4+2=6 puncte 

d) Pentru prezentarea etapelor de lucru : Prepararea produsului pentru decolorare 

Trasarea cărărilor despărţitoare 

Depunerea decolorantului pe păr 

Fixarea timpului de acţiune 

Verificarea acţiunii decolorantului 

Eliminarea decolorantului                          -2x6=12 puncte 

 

Din oficiu se acordă 10 puncte 

 


