
 

TEST DE EVALUARE INITIALĂ 
 

                                                                                                                           Prof. DONCIU  FLORINA 

                                                                                                     Liceul Tehnologic,,Danubius” Corabia,Olt 
 

 

Clasa a XI-a  (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 

        SUBIECTUL I                                                                                                                                                15 PUNCTE 

         Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 

1.In timpul  filarii parului cu foarfecele de filat, suvita este tăiata in proporţie de aproximativ: 

a) 10% 

b) 50% 

c) 25% 

d) 90%                                                                                                                               (3p) 

 2.  Dezlipirea pieliţelor din şanţul periunghial se face cu: 

      a)  forfecuţa  

      b)  lopăţica 

      c)  cuţitaşul 

      d)  pila                                                                                                                       (3p)  

       3. Scopul pedichiurii consta in: 

      a)  estetizarea unghiilor si redarea supletii picioarelor 

             b)  hidratarea pielii picioarelor 

             c)  masajul gambelor 

             d)  indepartarea stratului cornos de pe calcaie                                                                      (3p) 

       4. Oxidantul de 6% este echivalentul in volume a : 

             a)  10 volume 

             b)  20 volume 

             c)  30 volume 

             d)  40 volume                                                                                                                        (3p) 

5. La ondularea parului cu peria electrica se obtin ondule de tipul : 

a) stranse si elastice 

b) lejere si ample 

c) foarte bine definite 

d) nu se obtin ondule                                                                                                           (3p) 

 

SUBIECTUL II (20 puncte) 

      Transcrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A,     

      dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals.  

1. La suvitele orientate cu varfurile spre interior, feonul va fi pozitionat dedesuptul suvitei. (5p)  

2. În cabinetele de înfrumuseţare este interzisa afisarea autorizatiilor de functionare.              (5p)  

3. Conceperea unei scheme de ingrijire a părului  necesită mai intai examinarea pielii capului (5p)  

4. Tăierea cuticulelor este o operaţie de manichiura care poate fi executata si persoanelor cu diabet.                                                                                                                                  

(5p) 

                                        

 

SUBIECTUL III (15 puncte) 

 

     In coloana A sunt enumerate Lucrări de manichiura-pedichiura iar în coloana B, Ustensile, aparate si produse 

utilizate la realizarea acestora. Asociaţi noţiunile din prima coloană cu cele corespunzătoare din coloana a doua.   

 



                A                                                                              B 

1. îndepărtarea lacului vechi                                               a. sterilizatorul cu quartz 

2. tăierea cuticulelor                                                            b. pila 

3. igienizarea instrumentarului                                            c.  dizolvant 

4 finisarea formei unghiilor                                                 d. forfecuţa 

5. scurtarea si uniformizarea unghiei                                   e. carmin 

6 dezinfectarea si estetizarea santului cuticulelor                f.  cleşte 

                                        

PARTEA II (40 puncte) 

 

1. Figura alăturata reprezintă unul din tipurile de forme ale fetei: 

  

 Pornind de la figura , rezolvaţi următoarele cerinţe: 

a. identificaţi tipul de fata figurata 

b. alegeţi o coafura potrivita formei identificate si motivaţi alegerea făcuta 

c. precizaţi instrumentele, aparatele si produsele necesare realizării acestei coafuri. 

                                                                                                                       (20p.) 

                                                           

2. Înlocuiţi pe foaia de examen parantezele numerotate prin cifre, cu noţiunile/ sintagmele lipsă. 

   a. Tunsoarea (1) este o tunsoare bărbăteasca, presupune tunderea parului la aceeaşi (2) pe toata     

       suprafaţa capului si se executa cu (3). 

         b. Oxidantul de 9% sau (4) volume se foloseşte în combinaţie cu pudra decolorantă, pentru (5) cu 

           trei (6) a părului. 

   c. Tehnica de filare a părului slice se realizează prin (7) foarfecului pe şuviţă. 

         d. Pentru a crea volum la (8)firelor de păr, ondulatorul se fixează (9) şuviţei, pornind de la rădăcina    

             spre(10) . 

                                                                                                                                                     (20p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAREM  DE  EVALUARE  SI   DE NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 

fractiuni de punct. 

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

10. 
 

PARTEA I – 50 PUNCTE 
 SUBIECTUL I  

(15p)   1b; 2c, 3a, 4b; 5b 

Se acordă câte 3 p. pentru fiecare răspuns corect; 0p. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 

 

     SUBIECTUL II 

(20p) 1A; 2F;3A; 4F 

Se acordă câte 5 p. pentru fiecare răspuns corect; 0p. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 

 

     SUBIECTUL III 

(15p)  1c;2d;3a;4b;5f;6e; 

Se acordă 15p. pentru 5 asocieri corecte; 

Se acordă 12p. pentru 4 asocieri corecte; 

Se acordă 9p. pentru 3 asocieri corecte; 

Se acordă 6p. pentru 2 asocieri corecte; 

Se acordă 3p. pentru 1 asociere corecta,  

Se acordă 0p. pentru nici o asociere corecta, răspuns greşit sau lipsa acestuia. 

 

PARTEA II – 40 PUNCTE 

1. (20p.) 

    a. Fata de forma rotunda 

Se acordă: 5p. pentru răspuns corect; 0p. pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia. 

   b. Se acordă: 10p. pentru alegerea unei coafuri potrivite fetei rotunde si motivarea răspunsului ales;3p. pentru 

fiecare răspuns incomplet sau parţial corect; 0p. pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia. 

   c.  Se acorda 5p. pentru enumerarea a cel puţin 6 instrumente, aparate sau produse utilizate la realizarea coafurii 

propuse. 

        Se acorda 3p. pentru enumerarea a cel puţin 3 instrumente, aparate sau produse utilizate la realizarea coafurii 

propuse. 

      0p. pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia. 

2. (20p.) 

(1) – completa 

(2) – lungime 

(3) – maşina de tuns 

(4) – 30 

(5) – deschiderea 

(6) – trepte de culoare 

(7) – alunecarea 

(8) – rădăcina 

(9) – dedesubtul 

(10)- vârfuri 

Se acordă câte 2 p. pentru fiecare răspuns corect; 0p. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia. 

 

 


