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VARIANTA 3 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor în limita 
punctajului maxim corespunzător. 

• 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 acordat pentru lucrare. 

SUBIECTUL I         (30 de puncte) 
-  pentru constituirea scării fiecărui mod               ( 7x 1 p)                                 7 puncte                                                                                                        
-pentru descrierea caracteristicilor de structură ale fiecărui mod (7 x1 p)           7 puncte 
 exemplificare corectă corespunzătoare fiecărui mod popular diatonic românesc 
                                                                              (7x2p)                                    14 puncte  
- organizarea logică a expunerii                                                                             1 punct 
-  limbaj de specialitate                              1 punct 
 
SUBIECTUL al II-lea        (30 de puncte) 

- selectarea corectă a cântecului precizând titlul, autorul, genul/ forma, caracterul; 
                    2 puncte    

      - două criterii de selectare a cântecului;      (2x1p)                                         2 puncte  
      - redarea grafică, pe foaia de examen a 4-8 măsuri din cântecul selectat; 

                                                                                                                 4  puncte 
 acordarea  punctajului pentru prezentarea procedeelor se face astfel:     
     - argumentarea științifică a utilizării acestora     (2p x2 procedee)                  4 puncte 
     -  două  exemple de situație în care cele două procedee au fost folosite  
                                                                   ( 2ex.x 2proc.x4p)                           16 puncte                                         
          
     -organizarea logică a expunerii                                                                        1 punct 
    - limbaj de specialitate                                                                                       1 punct    
SUBIECTUL al III-lea                           (30 de puncte) 
 

- conceptul de finalități ale educației    5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- clasificare       5 puncte (răspuns parțial 3p)  
- ideal        5 puncte (răspuns parțial 3p)      
- scop        5 puncte (răspuns parțial 3p)  
- obiective       5 puncte (răspuns parțial 3p 

proceduri de operaționalizare     5 puncte (răspuns parțial 3p) 
    


