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Probă scrisă 

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) 

 
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. 
a. câte 1 punct pentru prezentarea fiecărei caracteristici cu referire la: 
- melodie  (1p) 
- ritm         (1p) 
- armonie  (1p) 
- timbru     (1p) 
  (4 caracteristici x 1p = 4p)                     4 puncte 
 
b. câte 3 puncte pentru descrierea fiecărui gen (4 genuri x 3p = 12p)   12 puncte 
c. câte 3 puncte pentru fiecare lucrare exemplificată (4 lucrări x 3p = 12p)  12 puncte 
 
B. 
a. - precizarea numărului părților  (3p) 
    - câte 1 punct pentru descrierea formei fiecărei părți (3 x 1p)   
      (3p + 3p = 6p)     6 puncte 
b. câte 1 punct pentru menționarea fiecărui compozitor clasic (3 compozitori x 1p)   3 puncte 
c. câte 2 puncte pentru fiecare lucrare clasică exemplificată (3 lucrări x 2p)    6 puncte 
d. câte 3 puncte pentru fiecare tendință de evoluție a sonatei în Romantism (2 tendințe x 3p)
     6 puncte 
e. câte 1 punct pentru fiecare compozitor romantic menționat (3 compozitori x 1p)   3 puncte 
f.  câte 2 puncte pentru fiecare lucrare romantică exemplificată (3 lucrări x 2p)    6 puncte 
 

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

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
a. - descrierea specificului lecției de educație muzicală specializată (instrument/ canto)   3 puncte 
b. - câte 2 puncte pentru enunțarea fiecărei metode didactice (5 metode x 2p)   10 puncte 
c. - descrierea etapelor pregătirii unei lucrări muzicale         10 puncte 
d. - prezentarea din practica personală a unei metode didactice pentru formarea și dezvoltarea 

memoriei muzicale a elevilor            5 puncte 
 
- prezentarea logică a expunerii       1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate                                                                                1 punct 


