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Probă scrisă 
ARTE VIZUALE (ARHITECTURĂ) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
a) definirea spațiului public         7 puncte 
b) menționarea perioadei în care s-a manifestat fiecare curent arhitectural(6x1p) 6 puncte 
c) descrierea stilului arhitectural specific fiecărei perioade istorice menționate (6x2p)12 puncte 
d) prezentarea specificității alcătuirii spațiului urban (piața) pentru fiecare perioadă istorică, 

menționând: 
1. traseul (6x1p)          6 puncte 
2. planimetria specifică (6x1p)        6 puncte 
3. proporțiile utilizate, scara arhitecturală specifică fiecărei perioade istorice (6x1p) 6 puncte 
4. tipul de activități desfășurate în spațiile urbane respective (6x1p)   6 puncte 

e)   realizarea schițelor planimetrice sau perspectivale cu spații urbane pentru trei dintre perioadele 
istorice menționate (3x3p)        9 puncte 

 
 - organizarea logică a expunerii        1 punct 
 - utilizarea limbajului de specialitate       1 punct 
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a) câte 2 puncte pentru precizarea a două metode utilizate în activitatea didactică pentru  

competenţa dată         (2x2p)  4 puncte  
b) câte 4 puncte pentru argumentarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode precizate la  

punctul a)          (2x4p)  8 puncte  
c) descrierea formei de organizare a activităţii didactice pentru competenţa dată  2 puncte  
d) prezentarea a două mijloace didactice utilizate pentru formarea/dezvoltarea competenţei date 
          (2x1p)  2 puncte 

1. momentul lecției în care le integrează pe fiecare;   (2x1p)  2 puncte 
2. modul de integrare în lecţie a celor două mijloace didactice (2x5p)  10 puncte 

 
- organizarea logică a expunerii        1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate       1 punct 


