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Varianta 1 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat 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) 
 

- prezentarea  pe scurt a cauzelor care au generat noi procedee de notație (2 exemple); 
 2 puncte  

- se acordă câte 2p pentru fiecare explicație a notației din tabel (2px3notațiix4 insușiri)      
           24 puncte 

 
         -  prezentarea logică a expunerii                                                                        2 puncte 
         -  limbaj de specialitate                                                        2 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
-     contextul istoric şi cultural al perioadei                   1 punct  
-   comentarea a 3 caracteristici ale genurilor indicate (caracterul  
      naţional, citat folcloric – predominant orăşenesc, - elementele muzicii  
      apusene, prin adoptarea sistemului tonal funcţional, a formelor tradiţionale, a  
      caracteristicilor romantice etc., abordarea unor subiecte patriotice, istorice  
      sau de actualitate, prezenţa comicului în vodevil sau operetă, predominanţa  
      muzicii cu text şi scopul ei naţional, etc.)        3 puncte 
 - exemplificarea a cinci creatori (5 creat.x1pct)         5 puncte  
-  pentru cele  2 lucrări  ale fiecărui creator (5x2x1pct)        10 puncte  
 -  pentru precizarea genului căruia îi aparține lucrarea (1px5 creat.x2 lucrări)        10 puncte  
                                                        

 -      limbaj de specialitate                                                             1 punct 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
- definirea creativităţii ca proces şi ca rezultat al acestui proces;   6 puncte (se poate 
acorda punctaj intermediar între 1p și 5 p în funcție de complexitatea răspunsului); 

-prezentarea a două dintre funcţiile creativităţii;    4 puncte  
-descrierea a două modalități de dezvoltare a creativității, aplicabile la specialitatea pentru care 
concuraţi (exemplu concret din activitatea didactică proprie; (9px2 mod) 18 puncte (se poate 
acorda punctaj intermediar între 1p și 17 p în funcție de complexitatea răspunsului); 

            - prezentarea logică a expunerii                                                            1 punct  
  -  limbaj de specialitate                                                 1 punct  


