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Evaluarea iniţială are drept scop cunoasterea potenţialului de învăţare al elevului la începutul 

programului de instruire, la intrarea în clasa a X-a, domeniul Industrie textilă şi pielărie. 

Eterogenitatea pregătirii elevilor, asigurarea „continuităţii” în formarea/dezvoltarea competenţelor şi 

nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale 

proiectării evaluării iniţiale/ predictive. 

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă 

premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului industriei textile şi de pielărie. 

Competenţele formate anterior, formal sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea programului de 

învăţare centrată pe elev astfel încât la finalul clasei a X-a, fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral 

competenţele prevăzute programa şcolară. 

Matricea de specificaţii realizează corespondenţa dintre competenţele corespunzătoare 

nivelurilor taxonomice şi unităţi de învăţare/concepte-cheie/conţinuturi/teme: 

 
             Competenţe 

 

Conţinuturi  

1. Materii prime 

pentru industria 

textilă şi de pielărie  

2. Igiena şi 

securitatea 

muncii 

3. Utilizarea 

limbajului tehnic 

grafic 

4. Tehnologii generale 

din industria textilă şi 

de pielărie 

Fibre textile naturale 

şi chimice 

X    

Piei şi înlocuitori de 

piele 

X   X 

Igiena la locul de 

muncă  

 X   

Reprezentarea 

simbolică a 

organelor de maşini 

  X  

Procese tehnologice 

din filatură, ţesătorie 

şi tricotare. 

X   X 

 

 

Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru 

care se acordă 50 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi pentru care se acordă 40 de 

puncte.  

 

 

 



TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Domeniul: Industrie textilă şi pielărie / Clasa a X-a 

 

 

Numele şi prenumele elevului: ..................................................... 

Data susţinerii testului: ............................... 

 

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

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                                50(puncte) 

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                      20 puncte 

1. Celuloza este componenta de bază a: 

a. fibrelor de bumbac 

b. fibrelor de lână 

c. fibrelor de azbest 

2. Fibra  chimică sintetică cu cea mai mică repriză este: 

a. melana 

b. poliesterul 

c. poliamida 

3. Luciul se modifică prin: 

a. spălare 

b. matisare 

c. vopsire 

4. Culoarea fibrelor depinde de: 

a. gradul de pigmentare 

b. structura fibrei 

c. gradul de netezime al suprafeţei 

5.   Pieptănarea este operaţia de: 

a.   aşezarea fibrelor cu pieptenele 

b.   eliminarea unui procent de fibre scurte 

c.   curăţarea fibrelor 

6.   Înfăsurarea pe ţevi se realizează la:  

       a.   maşina de pieptănat 

       b.   cardă 

       c.   maşina de filat cu inele 

      7.   Trecerea firelor de pe bobine pe canete se numeşte: 

       a.   bobinare 

       b.  canetare  

       c.  năvădire 

      8.    Firele depuse pe canete sunt destinate:  

       a.  urzelii 

       b.  bătăturii 

       c.  năvădirii 

9.   Efectul pilling este determinat de apariţia pe suprafaţa ţesăturii/tricotului de: 

a.   mici aglomerări de fibre 

b.   fibre scămoşate 

c.   fibre neuniforme ca lungime 



    10.   Primul instructaj din fişa individuală este: 

      a.   instructajul periodic 

      b.   instructajul la locul de muncă 

      c.   instructajul introductiv – general.  

 

II. Completaţi afirmaţiile                                                                                            10 puncte 

1. Pentru combaterea dezvoltării microorganismelor, materialele textile se tratează cu substanţe 

……(1)………… 

2. Tricotul este un produs textil obţinut prin buclarea simultană sau succesivă a unuia sau mai 

multor …………(2)……….., transformarea lor în …………(3)………. şi înlănţuirea într-o 

anumită ordine. 

3. Ţesătura este un produs textil obţinut prin încrucişarea în unghi drept a două sisteme de fire 

...............(4)............. dispusă longitudinal şi ................(5)................. dispusă transversal. 

 

III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă le consideraţi adevărate încercuiţi A, iar dacă le 

consideraţi false încercuiţi F.            10 puncte 

     A      F      1. Vâscoza se utilizează la obţinerea ţesăturilor pentru căptuşeli de îmbrăcăminte. 

     A      F      2. Îmbrăcămintea de protecţie trebuie să se potrivească lucrătorului. 

     A      F      3. Substanţa de bază a mătăsii naturale este celuloza. 

     A      F     4. Fineţea reprezintă gradul de subţirime al firelor şi este apreciată cu ajutorul indicilor de  

                      fineţe. 

     A      F      5. Tricoturile  tubulare sunt obţinute pe maşini rectilinii. 

 

      IV.  Identificaţi organele de lucru reprezentate mai jos şi precizaţi denumirea maşinii la care se 

întâlnesc.                                                                                                                                 10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

 

V. Rezolvaţi cerinţele: 

1. Definiţi ţeserea.               5 puncte 

2. Enumeraţi operaţiile procesului tehnologic de filare.         10 puncte 

3. Explicaţi noţiunea de grosime a pieilor, precizaţi aparatul cu care se determină şi unitatea de 

măsură.              10 puncte 

4. Un fir de bumbac prezintă următoarele caracteristici: lungimea L= 400 m iar masa M= 5g. Se 

cere:  

      Să se calculeze fineţea firului în Nm, Ttex, Tden.                                                         25 puncte 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 

-    Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

-   Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 

10. 

PARTEA I                                                                                                                                50(puncte) 

I.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                      20 puncte 

1 - a, 2 – b, 3 – b, 4 – a, 5 – b, 6 – c, 7 – b, 8 – b, 9 – a, 10 – c. 

 

II.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                     10 puncte 

(1)  -  antiseptice;   (2) – fire;    (3) – ochiuri;  (4) – urzeală;  (5) – bătătură. 

 

III.  Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                    10 puncte 

1 – A,  2 – A, 3 – F, 4 – A,  5 - F    

 

IV.  Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.                                                 10 puncte 

Organele de lucru din figură sunt: suveica, conducătorul de fir, apucătorul 

Utilajul: Maşina simplă de cusut 

 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

1.  Pentru răspuns correct şi complet se acordă                                                                        5 puncte 

Ţeserea este operaţia de încrucişare reciproc perpendiculară între cele două sisteme de fire urzeală şi 

bătătură.           

2.   Pentru fiecare operaţie enumerată se acordă 1 punct iar pentru enumerarea în ordine logică se 

acordă   1 punct.                                                                                                                      10 puncte 

Operaţiile procesului tehnologic de filare sunt: amestecare, destrămare, curăţare de impurităţi, cardare, 

laminare şi dublare,  pieptănarea, torsionarea, înfăşurarea.                                       

 

3.    Pentru răspuns correct şi complet se acordă                                                                    10 puncte 

Grosimea este o proprietate fizică a pieilor. Ea are valoare aproximativ constantă în cazul înlocuitorilor 

de piele şi neuniformă în cazul pielii. Se măsoară cu ajutorul micrometrului şi rezultatul se exprimă în 

milimetri şi zecimi de milimetru.            

 

4.   Punctajul se acorda astfel:                                  25 puncte 

- cate 5 puncte pentru scrierea corectă a fiecărei formule de calcul 

 

      
m) L(1.000

M(g)
Ttex =              

m) L(9.000

M(g)
Tden                  

M(g)

L(m)
Nm =  

- cate 2 puncte pentru înlocuirea corectă a valorilor în fiecare formulă de calcul 

- cate 1 punct pentru obţinerea fiecărui rezultat corect. 

        tex5,12

000.1

400

5
Ttex ==      112,5den

000.9

400

5
Tden ==          80

5

400
Nm ==  


