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AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
Maiștri instructori

Model
•
•

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

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
I.1. 15 puncte
Reacţia soluţiei solului.
Explicaţi modul de lucru pentru determinarea PH-ului cu pehametrul Hellige.
I.2. 14 puncte
1. Determinarea densităţii plantelor de porumb/ha atunci când distanţa dintre rânduri = 70 cm,
distanţa dintre plante pe rând = 22 cm.
a. Scrieţi formula de calcul pentru determinarea densităţii plantelor/ha, cu precizarea semnificaţiei
simbolurilor din formulă.
b. Calculaţi densitatea plantelor/ha.
2. Determinarea distanţei între boabe pe rând atunci când densitatea = 65 mii plante/ha, distanţa
dintre rânduri = 70 cm.
a. Scrieţi formula de calcul pentru determinarea distanţei între boabe pe rând, cu precizarea
semnificaţiei simbolurilor din formulă.
b. Calculaţi distanţa dintre plante pe rând.
I.3. 16 puncte
Înmulţirea vegetativă a pomilor fructiferi. Înfiinţarea marcotierei.
a. Precizaţi tipurile de îngrăşăminte şi dozele aplicate odată cu lucrarea de desfundare a terenului
(luna august).
b. Descrieţi lucrările de fasonare, mocirlire şi plantare a marcotelor.
I.4. 15 puncte
Protecţia fitosanitară în plantaţiile pomicole.
a. Precizaţi numărul tratamentelor de iarnă şi momentul aplicării.
b. Precizaţi trei produse chimice folosite în tratamentele de iarnă.
c. Enumeraţi patru dăunători care produc cele mai multe pagube în pomicultură.
d. Enumeraţi patru boli care produc cele mai multe pagube în pomicultură.
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Metoda lucrului în echipă este o metodă de instruire centrată pe elev. Prezentaţi această metodă
după următorul plan de idei:
a. precizarea a două caracteristici ale metodei didactice indicate;
b. enumerarea a două avantaje şi a două dezavantaje ale acestei metode;
c. integrarea a două mijloace de învățământ în procesul de predare – învățare utilizând acestă
metodă didactică;
d. caracterizarea relaţiei profesor-elev, elev-elev în contextul utilizării acestei metode în activitatea
didactică.
Notă: Se punctează şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiei/limbajului de specialitate
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