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Prob ă scris ă 

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

A. -  menționarea numărului simfoniilor cu evidențierea caracteristicilor  referitoare la 
fiecare dintre simfonii.  4 puncte  

- pentru evidențierea unei caracteristici pentru fiecare simfonie se acordă 6p  
 24 puncte 

- concepția componistică a compozitorului  dată de structura și modul de tratare a 
materialului tematic (rezerve față de preponderența caracterului programatic, 
arhitectonică, liberă, abordare mai redusă a formelor clasice, sonorități ample, mărite 
orchestral, sau influențe populare, bogăție ritmică etc).                                     10 puncte                                                                                   
       (se poate acorda punctaj între 1și 9p puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului)                  
                                                                                                                                                                                                          
- pentru prezentarea logică a expunerii           1 punct  
- pentru utilizarea limbajului de specialitatate          1 punct  

40 puncte 
B. - Punctajul se acordă astfel : 

- precizarea referitoare la text 4p           4 puncte  
- referire la regula de scriere 4p           4 puncte  
- referire la modul de interpretare 4p           4 puncte  
Câte 2p pentru fiecare exemplu de compozitor de motete (2px3)                     6 puncte  
pentru utilizarea limbajului de specialitate           2 puncte  

         20 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Punctajul se acordă astfel: 
Pentru  evidențierea rolului programei școlare în curriculum                        3 puncte  

- Pentru menționarea elementelor de structură a programei școlare (2px5)   10 puncte  
- Pentru prezentarea unui scurt comentariu referitor la fiecare element de structură al 

programei școlare.             (3px5)   15 puncte                                                                                                  
- pentru prezentarea logică a expunerii           1 punct  
- pentru utilizarea limbajului de specialitatate          1 punct  

 
 


