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Probă scrisă
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
ANSAMBLURI VOCALE ȘI INSTRUMENTALE, ARTĂ VOCALĂ (CANTO CLASIC ȘI CANTO
POPULAR), MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ȘI COREPETIȚIE, STUDII MUZICALE TEORETICE
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
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)
a. prezentarea caracteristicilor stării de spirit a epocii care a favorizat evidențierea culturilor
naționale (ex: valorile culturale originale, sentimentul patriotic, creațiile populare etc) 1 punct
b. menționarea unui gen predilect al fiecărei culturi muzicale menționate la pct.a.; 7 puncte
c. punctajul se acordă astfel: 1px1reprez.x7= 7 puncte
1px1p /gen x7= 7 puncte
1px1p/titlu x7=7 puncte
21 puncte
- utilizarea limbajului de specialitate
1 punct
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
- se acordă 1p pentru menționarea lucrărilor: (exemplu sonatele, suita Impresii din copilărie,
până la capodopera în care „nu traduce ci creează tablouri’’,* etc) (1px8 lucr.) 8 puncte
- 1p pentru un scurt comentariu 1px8 comentarii)
8 puncte
- exemplificarea grafică a unei teme la alegere și în tonalitatea originală, din creația
menționată.
12 puncte
- utilizarea limbajului de specialitate
2 puncte
* (Istoria muzicii și formele muzicale L. Brumariu, G. Constantinescu, H. Marin, EDP 1985)
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- explicarea noţiunii de performanţă
3 puncte
- descrierea etapelor pregătirii în vederea obținerii performanţei
20 puncte
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 19 p în funcție de complexitatea răspunsului);
- prezentarea rolului relaţiei elev-profesor ca factor esențial în obţinerea performanţei
5 puncte
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 4 p în funcție de complexitatea răspunsului);
- prezentarea logică a expunerii
1 punct
- utilizarea limbajului de specialitate
1 punct
Probă scrisă la educație muzicală specializată
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 1

Varianta 3

