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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
24 iulie 2019 

 
Probă scris ă 

 
ARTE VIZUALE  

EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ 
 

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. 
 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

a) definirea nuanței și descrierea modalității de obținere a ei utilizând vopsele. 
• Definirea nuanței culorii      3 puncte  
• descrierea modalității de obținere     2 puncte  

b) definirea saturației culorii și descrierea modalității de obținere a ei utilizând vopsele 
• Definirea saturației culorii      3 puncte  
• descrierea modalității de obținere     2 puncte  

c) explicarea rolului caracteristicilor culorii în configurarea expresivă a contrastului de 
calitate          10 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 9 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului) 

d) descrierea modalității 
e)  în care sunt utilizate valențele expresive ale nuanței și ale saturației culorii în 

configurarea contrastului de calitate;  
(5 descrieri x 4 puncte)       20 puncte 

f) formularea unui punct de vedere asupra originalității configurării contrastului de calitate în 
cazul uneia dintre picturile de la punctul d);      10 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 9 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului) 

g) prezentaarea, utilizând un exemplu din experiența personală, unei activități de învățare în 
care predați contrastul de calitate.       8 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 7 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului) 

h) Prezentarea logică a conținutului       1 punct  
i) Utilizarea limbajului de specialitate      1 punct  

 
 
 
 
 
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
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• Definirea conținutului interdisciplinar;      5 puncte  
• Descrierea a două activități de învățare în care utilizați conținut interdisciplinar în vederea 

studierii creative a structurilor naturale; (2 descrieri x 7 puncte)    14 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 6 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului) 

• Formularea unui punct de vedere asupra contribuției conținutului interdisciplinar în 
formarea și educarea elevului prin studiul structurilor naturale.   9 puncte 
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 8 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului) 

• Prezentarea logică a conținutului       1 punct  
• Utilizarea limbajului de specialitate       1 punct  


