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Varianta 2 
 

• 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 (30 de puncte) 
 
a. definirea conceptului de locuință și conceptul de locuire  (2x2p) 4 puncte 
b. precizarea a trei aspecte care definesc locuirea confortabilă (3x1p) 3 puncte 
c. prezentarea locuinței tradiționale românești având în vedere un tip de locuință din zona de 

câmpie și un tip din zona de deal 

− schița planimetrică pentru fiecare dintre acestea (2x2p) 4 puncte 

− explicați logica împărțirii funcțiunilor camerelor din casa tradițională românească  
(pentru fiecare zonă, respectiv câmpie și deal) (2x1p) 2 puncte  

−  explicați alcătuirea constructivă și a materialelor de construcție folosite;  
(pentru fiecare zonă, respectiv câmpie și deal) (2x1p) 2 puncte 

− explicați alegerea pantei acoperișului pentru fiecare zonă geografică 
(pentru fiecare zonă, respectiv câmpie și deal)      (2x1p)  2 puncte 

− utilitatea prispei și a foișorului; (2x1p) 2 puncte 
d. menționarea a trei caracteristici ale casei tradiționale românești care îi definesc caracterul 

sustenabil;  (3x1p) 3 puncte 

− argumentarea fiecăreia dintre acestea (3x2p) 6 puncte 
 

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

 
  
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a. prezentarea perioadei în care a înflorit arhitectura Greciei Antice și geneza acesteia  
           (2x1p) 2 puncte  
b.descrierea celor trei ordine ale arhitecturii Greciei Antice, menționând : 

− proporțiile          (3x1p) 3 puncte 

− un exemplu de monument aparținând fiecărui ordin   (3x1p) 3 puncte 

− tipologia coloanelor pentru fiecare ordin      (3x1p) 3 puncte 

− tipuri de capiteluri,  realizând schița fiecărui tip de capitel   (3x1p) 3 puncte 
 
c. menționarea a patru programe de arhitectură prezente în Grecia Antică    4 puncte 
d.descrierea Partenonului, menționând  

− așezarea geografică a acestuia, ordinul din care face parte   2 puncte 

− proporțiile utilizate          1 punct 
− sistemul constructiv utilizat, materialele utilizate      1 punct 
− funcția edificiului          1 punct 
− decorațiile folosite          1 punct 

e. realizarea schiței Partenonului         2 puncte 
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f. descrierea corecțiilor optice utilizate de grecii antici pentru a obține imaginea perfectă a 
Partenonului.             2 puncte 

 

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

 
SUBIECTUL al III-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 

− precizarea momentului lecției în care integrează cele două mijloace didactice (2x1p)     2 puncte 

− precizarea modului de integrare în lecţie a acestora   (2x5p)   10 puncte  
 

− organizarea logică a expunerii            1 punct 

− utilizarea limbajului de specialitate                1 punct 


