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• 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. definire: 
    - ansamblu urban (2p) 
    - schema de bază a orașelor (2p) 
    - silueta orașelor (2p) 
    - strada (2p) 
    - piața (2p) 
    - amenajările (2p)          (6x2p) 12 puncte 
b. analiza centrului vechi, cu raportare la elementele de la punctul a.   (6x2p) 12 puncte 
c. analiza orașului socialist cu raportare la elementele de la punctul a.   (6x2p) 12 puncte 
d. - analiza modului în care se îmbină cele două structuri urbane    (2x3p)   6 puncte 
    - argumentarea răspunsului           4 puncte 
e. desenarea unei schițe perspectivale sau planimetrice a centrului vechi sau a pieței centrale sau   
   a unui edificiu reprezentativ – centrul vechi          4 puncte 
f. desenarea unei schițe perspectivale sau planimetrice a centrului socialist sau a pieței centrale  
   sau a unui edificiu reprezentativ – perioada socialistă        4 puncte 
g. - propunerea unei căi de rezolvare                     2 puncte 
    - argumentarea răspunsului           2 puncte 
 

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

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a. precizarea a două metode utilizate pentru competenţa dată      (2x2p)   4 puncte  
b. 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 

- momentul lecției                     (2x1p)    2 puncte 
- modul de integrare în lecţie a acestora                             (2x5p)  10 puncte 
 

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

 


