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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
(30 de puncte)
-

Prezentarea evoluției genului
3 puncte
Precizarea numelui compozitorului
1 punct
Se acordă 4p pentru descrierea fiecărei părți (4px4 părți)
16 puncte
Exemplificarea a trei lucrări din cadrul celor 12 simfonii londoneze. (2px3)
6 puncte
- se acordă 2p pentru prezentarea logică a expunerii și 2p pentru utilizarea limbajului de
specialitate
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
- Prezentarea relației calităților fizice (naturale) ale sunetului cu proprietățile (mărimile)
fiziologice; ( ex: frecvența vibrațiilor se percepe auditiv ca înălțime s.m.d);
(1px4)
4 puncte
- Descrierea calităților sunetului muzical prin:
• definirea fiecărei calități
(1px4)
4 puncte
• precizarea semnificației fiecărei calități în relația cu elementele de expresie
muzicală pe care le generează. (5px4)
20 puncte
• se acordă 1p pentru prezentarea logică a expunerii și 1p pentru utilizarea
limbajului de specialitate
2 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Se acordă 26 p pentru realizarea eseului astfel:
- pentru descrierea metodei adecvate de predare 13 p
13 puncte
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 12 puncte în funcție de complexitatea
răspunsului)
- pentru descrierea metodei de evaluare adecvate 13 p
13 puncte
(se poate acorda punctaj intermediar între 1 punct și 12 puncte în funcție de complexitatea
răspunsului)
se acordă 2p pentru prezentarea logică a expunerii și 2p pentru utilizarea limbajului de
specialitate
4 puncte
Probă scrisă la educație muzicală
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