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Probă scris ă 
 

ARTE VIZUALE 
EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ 

 
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 (30 de puncte) 

A. 

a. Prezentarea unei asemănări și a unei diferențe între tehnica desenului în creioane 
colorate și creta cerată; (2x 2 puncte)     4 puncte  

b. Prezentați o tehnică de pictură în acuarelă.     4 puncte  
 
B.              a)  Definirea elementului de limbaj plastic ales;     2 puncte 

b)  Prezentarea a două potențe constructive ale elementului de limbaj vizual ales; 
                                                6 puncte 
c) Exemplificarea potențelor constructive și de expresie a elementului de limbaj ales 

prin câte un exemplu la alegere în lucrările de artă realizate de Vasili Kandinski, 
Hans Mattis Teutsch și Piet Mondrian, cu precizarea titlului acestora. 

� Precizarea titlurilor lucrărilor alese (3 titluri x 1 punct)  3 puncte 
� Exemplificarea potențelor constructive și de expresie a elementului de 

limbaj ales în cazul fiecărei lucrări      
  (3 exemplificări x 3 puncte)    9 puncte 

• Prezentarea logică a conținutului       1 punct  
• Utilizarea limbajului de specialitate       1 punct  

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

a) Prezentarea contextului artistic care a favorizat dezvoltarea operei lui Paul Cézanne;
           8 puncte 
b) Descrierea a două trăsături specifice picturii de peisaj a lui Paul Cézanne, exemplificate 
printr- o  lucrare (2 trăsături x 6 puncte)                                                12 puncte 
c) Prezentarea unui aspect specific de tehnică picturală care reiese din seria de peisaje 

realizate despre Muntele Sainte-Victoire.                            8 puncte 
- Prezentarea logică a conținutului      1 punct  

                  - Utilizarea limbajului de specialitate      1 punct  
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

• Definirea mijloacelor didactice;       6 puncte 
• Prezentarea unui mijloc didactic adecvat pentru învățarea limbajului plastic  7 puncte 
• Prezentarea unui mijloc didactic adecvat pentru învățarea tehnicilor artistice specifice 

           7 puncte 
• Prezentarea unui avantaj  în utilizarea unui mijloc didactic utilizat frecvent în practica 

personală la clasă.                                                                                                 3 puncte 
• Prezentarea unui dezavantaj în utilizarea unui mijloc didactic utilizat frecvent în practica 

personală la clasă.                                                                                                3 puncte 
• Prezentarea logică a conținutului       2 puncte  
• Utilizarea limbajului de specialitate       2 puncte  

 


