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ARTE VIZUALE 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
                                                                                                                                      Model 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit 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) 

A. Răspuns la cerințe astfel: 
a. 1 punct pentru prezentarea unei proprietăți a hârtiei și 1 punct pentru precizarea 

potrivirii pentru culorile cu apă. Nu se acordă punct dacă ne se prezintă potrivirea  
propriet[‚ii hârtiei cu utilizarea culorilor de apă. Nu se acordă punct doar pentru 
numirea proprietății sau doar pentru descrierea proprietății hârtiei.   
  (1p x 2 proprietăți + 1p x 2potriviri = 4 puncte) 

b. 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la utilizarea 
contrastului complementar în pictura dată; 1 punct pentru prezentarea 
argumentului și 1 punct dacă argumentul este pertinent și susține punctul de 
vedere. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar argumentarea.  
 (1p x 1 punct de vedere + 1p x argument + 1p x pertinență = 3 puncte) 

c. 1 punct pentru prezentarea unei metode de obținere a tentelor rupte  
       (1p x 1metodă = 1 punct) 

 
B. Redactarea eseului 

a. 1 punct pentru descrierea percepției luminii și 1 punct pentru descrierea 
percepției culorii.          
         2 puncte 

b. 1 punct pentru prezentarea unei diferențe între picturile artiștilor menționați, 4 
puncte pentru prezentarea argumentului și 1 punct dacă argumentul este 
pertinent (1p x diferențe artiști + 4p x 1 argument + 1p x  pertinențe   

  6 puncte 
c. 2 puncte pentru alegerea unui exemplu potrivit din pictura barocă (1 punct 

pentru numirea autorului și 1 punct pentru titlul picturii), 1 punct pentru numirea 
simbolului, 2 puncte pentru prezentarea înțelesului simbolului, 2 puncte pentru 
formularea argumentelor        
  (1p x numire simbol + 2 p x prezentare+ 2p x 2 argumente 

 9 puncte 
d. 2 puncte pentru prezentarea unei tehnici de lucru                         2 puncte 

 
- pentru prezentarea logică a conținutului.                                                  2 puncte 
- pentru utilizarea limbajului de specialitate.                                               1 punct 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

a) 1 punct pentru precizarea timpului și locului apariției artei dada și 1 punct pentru 
menționarea oricărui fapt istoric relevant din primii ani ai secolului al XX-lea din Europa 
(de exemplu Primul război mondial sau intrarea României în Primul război mondial etc.) 
                          2 puncte 

b) 2 puncte pentru prezentarea unei caracteristici ale artei dada. Nu se acordă puncte 
dacă caracteristica nu este menționată în manifestul dada.  (2p x 2 caracteristici) 
                          6 puncte) 

c) Câte 3 puncte pentru fiecare argument prezentat (nu se acordă punct dacă argumentul 
nu face legătură între lucrare și caracteristicile curentului artistic; se acordă 2 puncte 
dacă argumentul face referire doar la lucrare sau doar la curentul artistic și se acordă 3 
puncte dacă argumentul prezentat realizează conexiuni între caracteristicile lucrării și 
caracteristicile curentului artistic)   (3p x 3 argumente )   9 puncte) 

d) 1 punct pentru un exemplu de artist, câte 3 puncte pentru fiecare tehnică artistică 
prezentată ( se acordă 1p pentru denumirea tehnicii, 1p pentru descrierea propriu-zisa a 
tehnicii și 1punct pentru denumirea lucrării în care a fost utilizată tehnica) 
   (1p x2 exemple + 3p x2 tehnici )                               8 puncte 

e) 2 puncte pentru descrierea a două principii compoziționale specifice artei dada.  
        (2p x2 principii ) 4 puncte 

-      pentru prezentarea logică a conținutului.                                                 2 puncte 
-  pentru utilizarea limbajului de specialitate.                                               1 punct 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

a) 1 punct pentru definirea experimentului și 1 punct pentru definirea exercițiului didactic 

          2 puncte 

b) 1 punct pentru descrierea unei resurse educaționale  (1p x 3 resurse = 3 puncte) 

c) 1 puncte pentru descrierea unei metode didactice, 3 puncte pentru prezentarea unui 

argument în sprijinul alegerii metodei        

   (1p x 2 descrieri + 3p x 2 argumente x 2 metode = 14 puncte) 

d) 1 punct pentru prezentarea fiecărui criteriu de evaluare   (1p x 3 criterii = 3 
puncte) 

e) 1 punct pentru prezentarea unui avantaj, 2 puncte pentru prezentarea unui argument 

     (1p x 2 avantaje + 2p x 2 argumente = 6 puncte) 

- 1 punct pentru prezentarea logică a conținutului.  
- 1 punct pentru utilizarea limbajului de specialitate. 

 
 


