
BAC 2020 

Barem de evaluare și de notare 

Proba scrisă la profilul ARTE, disciplina Istoria artelor plastice 
 

 SUBIECTUL I (21 puncte) 

Concepții și imagini plastice 

Nr. 

d/o 

Item Scor Răspunsuri corecte/posibile 

1. Scrie denumirea 

corespunzătoare pentru 

fiecare operă: a), b), c). 

Câte 1p. pentru fiecare 

componentă a itemului; 

Total 3p. 

a) Venus/Afrodita din Milo (insula Melos) 

b) Venus/figurină femenină din Cucuteni/Tripolie 
c) Cele trei grații, Antonio Canova 

2. Determină cărui stil/culturi 

aparțin operele din 

imaginile: a), b), c). 

Câte 1p. pentru fiecare 

denumire corectă; 

Total 3p. 

a) Elenism/Grecia antică 

b) Cucuteni tripoliană 

c) Neoclasicism 

3. Clasifică în ordine 

cronologică operele 

prezentate in imaginile: a), b), 

c), scriind în spațiul rezervat 

litera care corespunde 

răspunsului corect: 

Câte 1p. pentru fiecare 

literă plasată corect în 

ordine cronologică; 

Total 3p. 

b); a); c) 

4. Realizează o descriere 

succintă a fiecărei opere, 

evidențiind particularitățile 

de reprezentare a formei 

raportate la concepția 

estetică a fiecărei perioade: 

a) 

Câte 2p. pentru descrierea 

operei; câte 2p. pentru 

particularitățile de 

reprezentare a formei 

raportate la concepția 

estetică a fiecărei 

perioade; Total 4p. 

Venus/Afrodita din Milo (insula Melos), fără brațe, sec. II î. Hr.; sculptură ronde-

bosse bine echilibrată, cu figura ușor rotită în spirală, de o perfectă armonie a 

proporțiilor; modelaj cald și expresiv; caracterul monumental al sculpturii este dat de 

contrastul dintre partea inferioară, bogat drapată ceea ce îi imprimă o mai mare 

stabilitate sculpturii, și partea superioară, nudă de la șolduri în sus, care creează iluzia 

optică de zveltețe; concepția estetică-perfecțiunea nudului feminin, fluiditatea 

formelor reprezintă ideal de frumusețe al perioadei elenistice; ilustrare a orientării 

clasiciste în elenism. 

b) Câte 2p. pentru descrierea 

operei; câte 2p. pentru 

particularitățile de 

reprezentare a formei 

raportate la concepția 

estetică a fiecărei 

perioade; Total 4p. 

Figurine feminine cucutene din ceramică cu torsul plat, decorate cu motive 

geometrice (cu linii incizate); face parte din cultura Cucuteni, nume dat după 

denumirea satului unde au fost găsite primele vestigii una din cele mai vechi 

civilizații din Europa; statuetele de dimensiuni mici reprezintă conceptul fertilității 

/fecundității, întruchipat de Marea Zeiță/creatoare de viață; cap mic, umeri 

proeminenți, talie înaltă, picioare divizate de o incizie adâncă pe ambele părți, 

terminându-se cu un vârf ascuțit; este decorată cu linii/ornament incizate, care 

reprezintă diverse simboluri; modelată din argilă. 



c) Câte 2p. pentru descrierea 

operei; câte 2p. pentru 

particularitățile de 

reprezentare a formei 

raportate la concepția 

estetică a fiecărei 

perioade; Total 4p. 

Cele trei grații, sculptor Antonio Canova. Grup statuar cu caracter mitologic, redat 

prin viziunea sculpturii greco-romane și a picturii renascentiste; compoziția este 

compactă și echilibrată; spre deosebire de tradițiile greco-romane (două figuri cu fața, 

cea de-a treia ce le cuprinde, cu spatele); Canova plasează cele trei figuri alături; 

redarea proporțiilor și modelare perfectă ale formelor; interpretare spereotipică a 

artei antice. 

SUBIECTUL II (22 puncte) 

Construcții și tipologii 

Nr. 

d/o 

Item Scor Răspunsuri corecte/posibile 

1. Reprezintă grafic 

tipurile de 

monumente 

megalitice, indicând 

denumirea lor. 

Câte 1p. pentru 

reprezentarea grafică; câte 

1p. pentru indicarea corectă 

a denumirii monumentului 

megalitic. 

Total-6 puncte 

Menhire; dolmene; cromleh-uri. 

Menhire – ansambluri megalitice formate din blocuri de piatră așezate în poziție verticală, menhirele: 

a) solitare; b) aliniamente (aranjare alee);Z; Dolmene – aranjate verical și orizontal (conform imaginii); 

aliniamente: locația Carnac, Saint-Pierre-Quiberon, Palagiu; Cromlech-uri- Stonehenge, Avebury. 

menhir        dolmen        cromleh  

2. Definește 

particularitățile 

construcțiilor 

religioase, indicând 

elementele 

arhitecturale 

caracteristice, 

sistemele de acoperire 

și două exemple 

reprezentative: 

a) Bizanț 

Câte 1p. pentru descrierea 

particularitățile 

construcțiilor religioase. 
Câte 1p. pentru indicarea 

elementelor arhitecturale 

caracteristice, sistemelor 

de acoperire. Câte 1p. 

pentru fiecare exemplu 

reprezentativ, total 2p. 

Total 4 puncte 

Bizanț – biserici. Elementele arhitecturale caracteristice: arcul, bolta și cupola; plan 

bazilical: bazilica sf. Petru, Bazilica Santa Maria Maggiore, Roma; plan central: Mausoleul 

Santa Costanza din Roma; Biserica sf. Gheorghe din Salonic; Biserica Santo Stefano 

rotondo din Roma); plan în cruce greacă; plan în cruce latină: Mausoleul împărătesei Galla 

Placidia de la Ravena. Sistemele de acoperire: șarpanta aparentă; Sant Apollinare Nuovo; 

Sant Apollinare in Classe de la Ravena; cupola: Sfânta Sofia din Constantinopol. 

b) Stilul romanic Câte 1p. pentru descrierea 

particularitățile 

construcțiilor religioase. 
Câte 1p. pentru indicarea 

elementelor arhitecturale 

Stilul romanic – biserici, mănăstiri. Planul bisericilor romanice continuă tradiția planului 

bazilical; elementele componente: o navă centrală, 2-4 nave laterale, 1-2 transepte, absidă, absidiole, 

deambulatoriu; sistemul de acoperire: în funcție de materialul folosit, era șarpanta aparentă (lemn) 

și bolta romanică(piatră). Ex.: Mănăstirea de la Cluny, Saint Savin sur Gartempe, Franța; Abația 

Maria Laach, Germania; Biserica Sfântul Mihail din Cisnădioara, România. 



caracteristice, sistemelor 

de acoperire. Câte 1p. 

pentru fiecare exemplu 

reprezentativ, total 2p. 

Total 4 puncte 

 c) Stilul gotic Câte 1p. pentru descrierea 

particularitățile 

construcțiilor religioase. 
Câte 1p. pentru indicarea 

elementelor arhitecturale 

caracteristice, sistemelor 

de acoperire. Câte 1p. 

pentru fiecare exemplu 

reprezentativ, total 2p. 

Total 4 puncte 

Stilul gotic – catedrale. Utilizarea arcului frânt, ascuțit (obținut din intersecția a 2 segmente 

de cerc) care permite o acoperire mai îngustă decât arcul semicircular; utilizarea bolții 

arcuite pe carcasă de ogive și nervuri; boltă sprijinită pe 2 arcuri diagonale care se 

intersectează în „cheia bolții”; contraforți în formă de stâlpi-piloni și arcurile de susținere 

numite arcuri-butante; Geamuri foarte înalte încununate cu arce frânte și decorate cu vitralii 

policrome; Ex.: catedrala Notre Dame din Paris, Notre Dame din Reims; catedrala Chatres; 

catedrala din Koln, catedrala din Amiens etc. 

d) Renaștere Câte 1p. pentru descrierea 

particularitățile 

construcțiilor religioase. 
Câte 1p. pentru indicarea 

elementelor arhitecturale 

caracteristice, sistemelor 

de acoperire. Câte 1p. 

pentru fiecare exemplu 

reprezentativ, total 2p. 

Total 4 puncte 

Renaștere – capele, campanile, baptisterii, biserici. Principii constructive bazate pe 

geometrie, simetrie, urmărind definirea frumuseții ideale a formei (pătratul și cercul pentru 

plan, cubul și cilindrul pentru edificii). Este căutată simplitatea, se introduc anumite 

îmbunătățiri în construcții: Secțiunea de Aur în construcția Capelei familiei Pazzi de la 

Florența. În arhitectura Renașterii se pot deosebi două tendințe: a) folosirea formelor de 

expresie ale antichității, elemente de construcție: coloane, pilaștri, capiteluri, frontoane 

triunghiulare, arcade, cupole; fațadele sunt concepute după principiul simetriei și ordinii; 

arhitecții sunt considerați artiști și aparțin păturii cultivate a societății, maiștrii de construcții 

sunt meseriași; b) îmbinarea elementelor antice cu tradițiile stilului medieval, în care 

predomină liniile verticale combinate cu ogivele gotice, ornamente și arabescuri; Ex.: Filippo 

Brunelleschi, cupola Domului Santa Maria del Fiore din Florența, Capella dei Pazzi, Donato 

Bramante, Bazilica Sfântul Petru din Roma etc. 

SUBIECTUL III (20 puncte) 

Relația între conceptele dominante în epocă și artele plastice 
Nr. 

d/o 
Item Scor Răspunsuri corecte/posibile 

1. Stabilește legătura 

între limbajul plastic 

al picturii 

(compoziție, desen, 

culoare, două opere 

de referință) și 

Câte 1p. pentru limbajul 

plastic al picturii – 

compoziție, câte 1p. 

pentru desen, câte 1p. 

pentru culoare, câte 1p. 

pentru fiecare operă de 

referință, total 2p. 

Baroc sec. XVI-XVII; pictorii au utilizat în mod accentuat figuri umane surprinse în mișcare, puternice 

contraste de lumină și întuneric/clarobscur, echilibrul compozițional dinamic, utilizarea liniilor de 

compoziție de forme curbate, a diagonalelor repetate de tip ascendent sau descendent. Picturii stilului baroc 

îi sunt proprii următoarele trăsături: gesticulație exagerată, poze/atitudini violente sau teatral-dramatice; 

picturile baroce sunt pline de culoare, viață, exuberanță și realism; scene mitologice, martirizări, alegorii. În 

pictură se recurge la perspectivele infinite, creând impresia că spațiul pictat pe pereți/tavan se sparge și că 

de acolo se vede cerul unde se întâmplă miracole (coboară îngeri, redarea vieții sfinților etc). Picturile sunt 
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pazzi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floren%C8%9Ba
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
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conținutul ideatic în: 

a) Baroc 

Total 5 puncte decorative, executate pe suprafețe imense, acoperind plafoanele/pereții/altarele. Ex.: Peter Paul Rubens, 

Vânătoarea de lei; Rembrandt, scene biblice; Velazquez, scene de la Curtea Regală; etc. 

 b) Clasicism Câte 1p. pentru limbajul 

plastic al picturii – 

compoziție, câte 1p. 

pentru desen, câte 1p. 

pentru culoare, câte 1p. 

pentru fiecare operă de 

referință, total 2p. 

Total 5 puncte 

Clasicism sec. XVII; artă academică prin excelență. Pictorii se inspiră din antichitate și Renaștere, 

respectă cu strictețe tratatele de artă și canoanele de reprezentare estetică. Pornind de la modelele 

antichității, considerate ca întruchipări perfecte ale idealului de frumusețe și armonie, clasicismul 

reflectă realitatea în opere de artă desăvârșite ca realizare artistică, opere care să-l ajute pe om să 

atingă idealul frumuseții morale. Ex. Nicolas Poussin, Moartea lui Germanicus, Răpirea sabinelor, 

Păstorii din Arcadia etc. 

c) Rococo Câte 1p. pentru limbajul 

plastic al picturii – 

compoziție, câte 1p. 

pentru desen, câte 1p. 

pentru culoare, câte 1p. 

pentru fiecare operă de 

referință, total 2p. 

Total 5 puncte 

Rococo sec. XVIII; caracterizat prin ornamentația deosebit de bogată și elegantă. La pictorii secolului al 

XVII-lea omul aproape se pierdea în mijlocul accesoriilor şi simbolurilor care îi evidenţiau rangul social, iar 

decorul era completat prin coloane, obiecte preţioase răspândite pe mese, mobile masive şi bogate, cu 

bronzuri şi aurării. Ex.: Antoine Watteau, Jupiter şi Antiopa, Indiferentul, Fineta, Îmbarcarea spre Citera; 

Elisabeth Vigée-Lebrun, Maria Antoaneta, Artista cu fiica ei, Portretul doamnei de Barry; François 

Boucher, Cuibul, Moara, Toaleta Dianei, Doamna de Pompadour; Jean Baptiste Siméon Chardin, Castelul 

de cărţi de joc, Atributele muzicii războinice; Fragonard, Gainsborough etc. 

d) Neoclasicism Câte 1p. pentru limbajul 

plastic al picturii – 

compoziție, câte 1p. 

pentru desen, câte 1p. 

pentru culoare, câte 1p. 

pentru fiecare operă de 

referință, total 2p. 

Total 5 puncte 

Neoclasicism sec XVIII – XIX. Ideile estetice ale germanului Winckelmann au stimulat pictorii 

din întreaga Europă printre care Jacgues-Louis David, Anton Raphael Mengs. Descoperirile 

arheologice, admiraţia pentru arta Romei antice au dus spre o renaştere a spiritului antic, accentul 

este pus pe desen, subaprecierea culorii şi a perspectivei cromatice; Jacgues-Louis David –teme 

mitologice ale Greciei şi Romei antice, preocupat de materializarea idealurilor revoluţionare, 

îmbinate cu abordarea subiectelor istorice contemporane. Ex.: Jacgues-Louis David, Marat 

asasinat, Jurământul Horaţilor, Moartea lui Socrate, Răpirea sabinelor, încoronarea lui 

Napoleon, etc. Jean Auguste Dominigue Ingres, portretul doamnei Devaucay, Portretul domnului 

Riviere, Marea Odaliscă, Nud la baie, Izvorul etc. 

SUBIECTUL IV (21 puncte) 

Morfologia și sintaxa plastică 
Nr. 

d/o 
Item Scor Răspunsuri corecte/posibile 

1. Identifică denumirea 

operei și numele 

autorului: a), b), c). 

Câte 1p.pentru fiecare 

denumire corectă a operei; câte 

1p.pentru fiecare identificare 

corectă a autorului. Total 6 

puncte 

a) Lupta de la San Romano II, Paolo Uccello 

b) Răpirea fiicelor lui Leucip, Peter Pauls Rubens 

c) Răpirea sabinelor, Nicolas Poussin 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Estetic%C4%83


2. Determină stilul în care 

se încadrează fiecare 

operă: a); b); c). 

Câte 1p. pentru fiecare stil 

identificat corect. Total 3 

puncte 

a) Renaștere 

b) Baroc 

c) Clasicism 

3. Elucidează 

particularitățile 

limbajului plastic al 

fiecărui autor: a) 

Câte 2p. pentru relatarea 

manierii de pictură a autorului; 

Câte 2p. pentru elucidarea 

limbajului plastic în opera 

propusă. Total 4 puncte 

Lupta/bătălia de la San Romano, Paolo Uccello, scenă batalică/de luptă exprimată prin 

învălmășeala oamenilor, cailor și a instrumentelor de luptă, risipite pe jos. Bătălia este la 

momentul culminat, când un cavaler tocmai a fost doborât de pe calul său. Uccello a aplicat o 

tehnică nouă în acea perioadă, prin care reușea să aranjeze figurile în planul corespunzător, 

micșorându-le proporțional. 

b) Câte 2p. pentru relatarea 

manierii de pictură a autorului; 

Câte 2p. pentru elucidarea 

limbajului plastic în opera 

propusă. Total 4 puncte 

Răpirea fiicelor lui Leucip, Peter Pauls Rubens, întreg ansamblul reprezintă tematica din 

mitologia greacă, în care se povestește cum gemenii Castor și Polux – născuți din legătura lui 

Zeus cu Leda – au răpit două dintre fiicele lui Leucip, cu intenția de a le lua în căsătorie. Scenă 

mitologică, tablou care degajă multă energie prin compoziția dinamică, tensiunea fiind 

amplificată de tușele vibrante/culorile vii. 

c) Câte 2p. pentru relatarea 

manierii de pictură a autorului; 

Câte 2p. pentru elucidarea 

limbajului plastic în opera 

propusă. Total 4 puncte 

Răpirea sabinelor, Nicolas Poussin, tabloul ține de istoria Romei antice, legendă din mitologia 

romană. Romulus și soldații săi au invitat poporul sabin la jocurile organizate în cinstea lui 

Neptun, și în timpul acestora le-au răpit femeile și s-au însurat cu ele. Romulus, precum un 

dirijor, lansează semnalul de a începe răpirea. Violența este redată prin chipurile expresive, 

poziții, gesturi, contraste și game coloristice;  

SUBIECTUL V (16 puncte) 

Ideologii și stiluri 

Pornind de la cele două citate: 

1. Iubeşte arta în tine, şi nu pe tine în artă. Constantin Stanislavski 

2. Arta este ori plagiere, ori revoluţie. Paul Gauguin 

 

Elaborează un eseu cu genericul: ,,Esențe și aparențe în artăˮ 

1. Prezintă modul propriu de înțelegere a raportului dintre citatele propuse și genericul eseului; total 4p. 0 1 2 3 4 

2. Elucidează diverse aspecte ale relației esențe și aparențe în artă (formă – conținut); total 4p. 0 1 2 3 4 

3 Ilustrează răspunsul cu opere ale artiștilor din orice perioadă istorică, din arta occidentală și din Basarabia / RSS 

Moldovenească / Republica Moldova. Câte 1 punct pentru fiecare operă și autorul acesteia; total 4p. 

0 1 2 3 4 

4. Prezintă o viziune personală asupra actualității subiectului abordat total 4p. 0 1 2 3 4 
 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Constantin+Stanislavski
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Paul+Gauguin

