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Varianta 3
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(60 de puncte)

A.
a) menționarea genurilor predilecte (trei genuri: exemple: genul coral, etc.); 9 puncte
(3px3)
b) prezentarea caracteristicilor esențiale ale genurilor menționate, datorate mesajului
transmis de acestea creatorilor de muzică cunoscuți ca generația pre-enescienă
(efervescență patriotică, prezența cuvântului etc);
18 puncte
(se poate acorda punctaj între 1p și 17p în funcție de complexitatea răspunsului)
c) menționarea a șase compozitori reprezentativi (1px6 compozitori);
6 puncte
d) exemplificarea unei lucrări aparținând unui gen din cele menționate la pct.a); 2 puncte
e) menționarea numelui compozitorului ;
2 puncte
f) prezentarea logică a expunerii;
2 puncte
g) utilizarea limbajului de specialitate.
1 punct
40 puncte
B. - definirea termenului
2 puncte
- prezentarea grafică sau literară a trei corespondențe enarmonice a intervalului de 4+ (do fa diez)
(6px3)
18 puncte
20 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
•
•
•
•
•

relația dintre competența generală, competența specifică și conținuturile grupate pe
domeniul de conținut;
6 puncte
o metodă didactică adecvată;
2 puncte
argumentarea utilizării metodei în scopul formării/dezvoltării competenței specifice;
6 puncte
o formă de organizare a activităţii didactice;
1 punct
un mijloc de învățământ adecvat competenței specifice, pe care îl utilizați în practica de
1 punct
la clasă;
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•
•
•

elaborarea a doi itemi de tipuri diferite prin care poate fi evaluată competența specifică
din programă.
(2itemi x4p)
8 puncte
2 puncte
pentru prezentarea logică a expunerii
pentru utilizarea limbajului de specialitatate
4 puncte
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