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Probă scris ă 
ARTE VIZUALE 

EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ/ EDUCAȚIE ARTISTICĂ 
 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Se vor realiza, dup ă caz, schi ţe şi desene în creion negru, pix sau cerneal ă albastr ă. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
Arta Greciei Antice în perioada clasic ă. 
Veți avea în vedere: 
- Prezetarea perioadei de apogeu a Artei Greciei Antice. 
- Precizarea a trei trăsături care caracterizează arta greacă clasică. 
- Denumirea și schițarea celor trei ordine ale coloanelor.  
- Descrierea următorilor termeni: fronton, friză, cariatidă. 
- Prezentarea a trei caracteristici ale sculpturii clasice greceşti. 
- Nominalizarea a trei sculptori din perioada clasică a arte grecești antice, precum şi a unei lucrări 
emblematice a fiecăruia. 
 
Notă – În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a conţinutului şi  
utilizarea limbajului de specialitate. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Elementele de limbaj plastic, fundament în exprimar ea artistic ă-plastic ă ; 
definire și clasificare.  
Veți avea în vedere: 
- Definirea a două dintre elementele de limbaj plastic (la alegere). 
- Prezentarea clasificării elementelor de limbaj plastic alese, în funcţie de trei caracteristici. 
 
Notă – În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a conţinutului şi  
utilizarea limbajului de specialitate. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Conceptul de alfabetizare vizual ă. Aspecte specifice ale înv ățării gramaticii limbajului vizual. 
Veți avea în vedere: 
- Definirea conceptului de alfabetizare vizuală. 
- Descrierea a două metode eficiente pentru învățarea gramaticii limbajului vizual, cu exemple 

concrete din activitatea proprie cu elevii. 
- Prezentarea unui rezultat/ finalitate din creaţia elevilor, care să reflecte aplicarea  uneia dintre 

cele două metode descrise anterior. 
 
Notă – În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a conţinutului şi  
utilizarea limbajului de specialitate. 


