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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) 

- Prezentarea trăsăturilor caracteristice legate de tematica, structura compozițională a 

genului din fiecare dintre cele două țări (Franța și Anglia) 10px2 țări                 20 puncte 

(se poate acorda punctaj intermediar intre 1p și 19 p în funcție de complexitatea 
răspunsului)                                                                                           

- Menționarea reprezentantului genului din cele două țări (Franța și Anglia)        8 puncte 

- limbaj de specialitate                                   1 punct 
- organizarea logică a expunerii                                                                                         1 punct                            

                                              
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

              1.  factori derivați din practicile instrumentiștilor și soliștilor instrumentiști ai secolului al 
XVIII-lea și chiar al XIX-lea, care au facilitat apariția variațiunilor (2 exemple);               6 puncte 

          2.  clasificarea variațiunilor omofone;                                                                      8 puncte 
          3.  scurta descriere a fiecărui tip de variațiune;                                                       4 puncte 
          4.  descrierea unei forme variaționale omofone care s-a dezvoltat în perioada clasicismului 

muzical (denumire, schemă etc)                                                                                       4 puncte 
          5. exemplificarea a două lucrări reprezentative din creația variațională aparținând 

perioadei stilistice de mai sus.  (3px2)                                                                              6 puncte 
-  organizarea logică a expunerii                                              1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate                             1 punct 
     
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Se acordă 26p pentru rezolvarea subiectului ;                                                           26 puncte                             
(se poate acorda punctaj intermediar intre 1p și 25 p în funcție de complexitatea răspunsului)                              
-  organizarealogică a expunerii                                         2 puncte 
- utilizarea limbajului de specialitate                        2 puncte 


