
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Tehnician designer vestimentar / Clasa a XI-a 

 

Prof. SOLCAN MARIA 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

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

programului de instruire, la intrarea în clasa a XI-a, domeniul Industrie textilă şi pielărie, calificarea 

profesională Tehnician designer vestimentar.  

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

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

calificarea tehnician designer vestimentar. Competenţele formate anterior, formal sau informal, vor 

ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât la finalul clasei a XI-

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. Caracterizarea materiilor 

prime, a produselor textile şi 

a materialelor auxiliare din  

textile-pielărie  

2. Prelucrarea 

materiilor prime 

3. Curăţirea utilajului 

şi menţinerea în stare 

de funcţionare 

4. Utilizarea 

documentaţiei 

tehnice 

Produse textile, materiale 

auxiliare pentru confecţii 

X    

Finisarea produselor textile  X  X 

Procese de producţie în 

confecţii 

 X   

Curăţirea şi ungerea, 

întreşinerea şi repararea 

utilajelor din textile pielărie 

  X  

Documentaţia tehnică 

industrială 

X   X 

Planul de realizare a unui 

produs textil 

   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 

Tehnician designer vestimentar / Clasa a XI-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. Şabloanele reprezintă copia tiparelor: 

a. de bază la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri 

b. clasice la la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri 

c. ambele de mai sus 

2. Legăturile de bază ale tricoturilor simple sunt: 

a. glat, patent, tricot 

b. glat, patent, lincs 

c. glat, tricot, atlaz 

3. Luciul se modifică prin: 

a. spălare 

b. matisare 

c. vopsire 

4.  Norma de consum reprezintă: 

      a.   cantitatea de materiale necesare realizării unui produs 

      b.   necesarul de materiale auxiliare pentru un produs 

      c.   necesarul de şabloane pentru un produs 

5.   Ţesăturile cu desene foarte complicate sunt numite: 

a. crude 

b. Jacard 

c. imprimate 

6.   Lăţimea ţesăturii este distanţa între:  

     a.   primul şi ultimul fir de urzeală 

     b.   primul şi ultimul fir de bătătură 

     c.   primul şi ultimul ochi 



      7.   Produsul etalon reprezintă partea din documentaţia tehnică care stabileşte: 

a. normele interne şi standardele 

b. normele departamentale 

c. aspectul, forma şi caracteristicile finale ale produsului 

      8.   Hidrofilia ţesăturii/tricotului este importantă pentru produsele: 

      a.   de îmbrăcăminte exterioară 

      b.   de îmbrăcăminte de protecţie 

      c.   de lenjerie 

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.   Încadrarea şabloanelor pe material se poate realiza: 

a. pe material dublu lat 

b. pe material desfăcut  

c. ambele de mai sus 

II. Scrieţi pe foaie asocierile dintre operaţiile de pregătire din coloana A şi definiţia din 

coloana B.                   10 puncte 

              A. Operaţia                                 B. Definiţie 

     1. Curăţare alcalină     a. operaţia de îndepărtare a amidonului 

     2. Detaşare     b. operaţia de îndepărtare a produselor de 

                 3. Descleiere                                                 încleiere solubile 

      4. Spălare                 c. operaţia de îndepărtare a petelor de ulei  

                   d. operaţia de îndepărtare a capetelor de fibre 

                   e. operaţia de îndepărtare a însoţitorilor naturali 

 

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. La încadrarea pe material desfăcut şabloanele se amplasează numai pe jumătate. 

    A      F      3. Din practica industrială s-a stabilit că încadrările combinate sunt mai puţin avantajoase 

                         decât încadrările simple. 

    A      F     4. Elasticitatea este proprietatea tricoturilor de a-şi modifica forma sub acţiunea unor forţe  

                        exterioare şi de a-şi reveni la forma iniţială, după încetarea acţiunii forţei. 



    A      F      5. Deşirabilitatea este determinată de ruperea unui element de structură a ţesăturii.  

      IV.  Completaţi următoarele afirmaţii:                                                                            10 puncte 

1. Impermeabilizarea este proprietatea materialului textil de a fi rezistent la trecerea 

..............(1)............. şi a ..............(2)............. . 

2. Tiparele se construiesc grafic pe baza ..................(3)................. corpului. 

3. Ţesăturile ……(4)…………… sunt ţesăturile cu desene foarte complicate, realizate prin modul 

de legare al firelor, combinat cu efecte de culori. 

4. Procedeul de încadrare automată se realizează cu ajutorul unui ............(5)............... . 

 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

V. Rezolvaţi cerinţele: 

1. Definiţi înbrăcămintea şi precizaţi care sunt factorii fiabilităţii îmbrăcămintei.           10  puncte 

2. Enumeraţi etapele procesului de producţie în confecţii.                   10 puncte 

3. Materialele auxiliare sunt acele materiale care, în funcţie de produs şi model, pot lipsi din 

componenţa produsului. Enumeraţi principalele materiale auxiliare utilizate la confecţionarea 

îmbrăcămintei şi daţi câte 3 exemple din fiecare categorie.                              20 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 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 – a, 7 – c, 8 – c, 9 – a, 10 – c. 

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

1 – e, 2 – c, 3 – b, 4 - a 

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

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

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

(1)  -  apei;   (2) – aerului;    (3) – dimensiunilor;  (4) – Jacard;  (5) – calculator. 

PARTEA II                                                                                                                               40(puncte) 

 

1.  Pentru răspuns correct şi complet se acordă                                                                      10 puncte 

Îmbrăcămintea este un bun vestimentar pe care oamenii îl folosesc pentru apărarea corpului de 

intemperii şi în scop estetic.              (2 puncte) 

Factorii fiabilităţii îmbrăcămintei sunt: mulajul produsului pe conformaţie, comoditatea utilizării 

produsului, aerisirea corpului, capacitatea de reţinere şi conducere a căldurii corpului, absorbţia şi 

evacuarea transpiraţiei şi impermeabilitatea la apă.           (6 puncte)

           

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

4 puncte.                                                                                                                    10 puncte 

Etapele procesului de producţie în confecţii sunt:  

- Înmagazinarea şi recepţia materialelor 

- Pregătirea materialelor pentru croit 

- Croirea materialelor 

- Confecţionarea semifabricatelor 

- Finisarea produselor 

- Înmagazinarea produselor finite. 

 



3.    Pentru fiecare categorie de materiale enumerată se acordă  1 punct iar pentru fiecare exemplu de 

materiale auxiliare dat se acordă  1 punct.                                                                         20 puncte 

 Materialele auxiliare:  căptuşeli (atlaz, satin, serj, căptuşeală golf, tafta, mătase naturală etc.), 

întărituri (vatir, volvatir, canafas, roshar şi întărituri neţesute), aţa de cusut (pentru cusături tighel, 

pentru butoniere, pentru broderie), furnituri (vata, buretul, elasticul, banda pentru susţinere, banda de 

retenţie, nasturii, copci, capse), garnituri (dantela, suitaşul, colţişorii etc.). 


