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Probă scris ă 
ARTE VIZUALE 

EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ/ EDUCAȚIE ARTISTICĂ 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit 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. 
• Se vor realiza, dup ă caz, schi ţe şi desene în creion negru, pix sau cerneal ă albastr ă. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

- Prezentarea perioadei de apogeu a Artei Greciei Antice. 1punct  
- Precizarea a trei trăsături care caracterizează arta greacă clasică.  3x1punct=3puncte   
- Denumirea celor trei ordine ale coloanelor.  3x1punct=3puncte 
- Schițarea celor trei ordine ale coloanelor.  3x1punct=3puncte  
- Descrierea următorilor termeni: fronton, friză, cariatidă. 3x1punct=3puncte  
- Prezentarea a trei caracteristici ale sculpturii clasice.  3x3puncte=9puncte 
- Nominalizarea a trei sculptori din perioada clasică a artei grecești antice, precum şi a unei lucrări 
emblematice a fiecăruia: 

▪ nominalizarea sculptorilor. 3x1punct=3puncte  
▪ precizarea titlurilor lucrărilor.  3x1punct=3puncte  

- Prezentarea logică a conţinutului.    1punct  
- Utilizarea limbajului de specialitate. 1punct  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
- Definirea a două dintre elementele de limbaj plastic (la alegere).  2x2puncte= 4puncte 
- Prezentarea clasificării elementelor de limbaj plastic alese,  în funcţie de trei caracteristici: 
      ▪prezentarea  primului element de limbaj ales, în funcţie de cele  trei caracteristici 
3X4p=12puncte  
      ▪prezentarea celui de al doilea element ales, în funcţie de cele trei caracteristici.    
3X4p=12puncte                                                                                    
 - Prezentarea logică a conţinutului.   1punct       
- Utilizarea limbajului de specialitate.  1punct  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 
- Definirea conceptului de alfabetizare vizuală. 3puncte  
- Descrierea a două metode eficiente pentru învățarea gramaticii limbajului vizual,  
  cu exemple concrete din activitatea proprie cu elevii.   2x9puncte=18puncte  
- Prezentarea unui rezultat/ finalitate din creaţia elevilor, care să reflecte aplicarea uneia dintre cele 

două     metode descrise anterior. 7puncte  
- Prezentarea logică a conţinutului. 1punct 
- Utilizarea limbajului de specialitate. 1punct  


