
 
 

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI- specializarea ARTE PLASTICE ȘI ARHITECTURĂ 

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A  

LA LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ- SECȚIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ 
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18-20 mai 

PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ 
-desen- 

PROBĂ DE CREATIVITATE 
-pictură sau modelaj- 

STUDIU DUPĂ NATURĂ: natură statică alcătuită din 
3 obiecte, din care: cel puțin un obiect de rotație (vas 
de lut, corpuri geometrice, fucte sau legume, naturale 
sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin 
contraste valorice, mărime, ..formă, ...textură, etc. 
Tehnica: Desen în creion sau în cărbune 
Criterii generale de apreciere:  

 Compunerea spațiului plastic (încadrarea în 
pagină) 

 Raportul dintre obiecte (proporții) 

 Redarea spațiului și a volumului prin linie și 
valoare tonală. 

 
Timp de lucru: 5 ore 
Materiale de lucru: hârtie A3, creioane/cărbune, 
radieră 

O COMPOZIȚIE pe un subiect dat, executat la alegerea 
candidatului în CULOARE sau VOLUM. 

a) CULOARE: Compoziție cu 3 personaje 

 Tehnica: culori de apă (tempera, acrilice, acuarelă, 
guașe) 

b) VOLUM: Compoziție cu personaje, în ronde- bosse 

 Tehnica: modelaj în lut 
Criterii generale de apreciere: 

 Unitatea compoziției 

 Expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, 
mișcare, rezolvarea plastică a volumelor 

 Notă personală, originalitate, creativitate 
 
Timp de lucru: 4 ore 
Materiale de lucru: Hârtie groasă A3, culori de apă, 
pensule, vas pentru apă, șervețel 
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18-20 mai 

PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ 
-desen- 

PROBĂ DE CREATIVITATE 
-desen in culoare- 

STUDIU DUPĂ NATURĂ 
Natură Statică 
Desen in creion, format A3, la mână liberă, cu 3 
elemente, dintre care unul va fi un corp de rotație. 
Obiectele vor fi diferite ca formă, materialitate, textura, 
contrast valoric. 
(pot fi folosite de exemplu cub,cilindru,prismă,vas 
ceramic,fruct,cană etc) 
Criterii de apreciere: 

 Compunerea spațiului plastic (încadrarea în 
pagină); 
Raportul dintre obiecte (proporții); 

 Forma, materialitatea si caracterul obiectelor; 

 Redarea spațiului și a volumului; 

 Raportul valoric. 
 
Timp de lucru: 5 ore 
Materiale de lucru: hârtie A3, creioane hb, 2b,4b 
radieră  

 COMPOZIȚIE în culoare pe o temă dată de către comisia de 
examen.  
Compoziția poate să cuprindă forme arhitectonice redate în 
perspectivă, spații interioare/exterioare, edificii și anturaje 
ambientale (la un punct sau două de fugă)  
Va fi propusă spre rezolvare o problemă de culoare (contrast 
de complementare,contrast cald-rece, etc). 
Tehnica – creioane colorate, cariocă, acuarele, tehnică 
mixtă. 
Pot fi folosite și instrumente de desenat precum echer, 
linear, compas. 
Criterii de apreciere: 

 Respectarea temei și a subiectului anunțat; 

 Echilibrul compoziţiei, calitatea detaliilor și redarea 
corectă în perspectivă. Sugerarea expresivă a unor 
materialități și texturi diferite. 

 Rezolvarea problemei de culoare. 

 Notă personală, originalitate, creativitate. 
Timp de lucru: 4 ore 
Materiale de lucru: Hârtie groasă A3, creioane colorate, 
carioci, acuarele, pensule, vas pentru apă,etc.  

 

Director, 

prof. Grozav Diana Sabina 


