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Varianta 3 

 
• 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 (60 de puncte) 

A. 

a) precizarea  a două direcții privind structurilor melodice grupate în funcție de 
caracterul temelor (exemplu : teme cu caracter popular  etc.)   (1px2) 

                  2 puncte  
b) prezentarea unor elemente legate de ritmică, scriitură polifonică și a unor tehnici 

de compoziție care fac ca genul să se integreze întru-un tot unitar ( exemplu : 
scriitură polifonică etc.)                                                                      15 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 14 puncte în funcție de 
complexitatea răspunsului)                                                       

c)  menționarea a trei genuri (exemplu : oratoriu, etc) ;(1px3)          3 puncte  
d) exemplificarea a câte unui titlu aparținând genurilor menționate la pct.c) ; 

                                                        3 puncte  
e) menționarea compozitorului  pentru fiecare titlu exemplificat la pct.d) ;   

                                            3 puncte  
-     prezentarea logică a expunerii              2 puncte  

            -    utilizarea limbajului de specialitate             2 puncte 
 

        Total 30 puncte 
B. 

a.   Se acordă 2p pentru definirea genului      2 puncte  
Se acordă 6p pentru prezentarea tematicilor și a elementelor de limbaj determinate de 

perfecționarea tehnicii instrumentale        6 puncte                                                       
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 5 puncte în funcție de complexitatea răspunsului)                                                      

b. menționarea a 7 titluri ce se remarcă în cadrul genului miniatural romantic ; 7 puncte  
c.  descrierea pe scurt a celor 7 titluri.                                                               14 puncte  
 - utilizarea limbajului de specialitate                 1 punct  

                  Total 30 puncte 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Pentru descrierea unui procedeu/metodă didactic/ă pentru formarea/dezvoltarea capacității de 
selectare a valorilor muzicale, în vederea formării personalității și traseului profesional al elevului, 
viitor muzician/interpret, se  acordă 26 de puncte                                                26 puncte 
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 25 p în funcție de complexitatea răspunsului)                                                      
-   prezentarea logică a expunerii                        2 puncte  
-   utilizarea limbajului de specialitate              2 puncte 


