Clasa a V-a, 2022-2023
Specialitatea MUZICĂ
27 locuri
Testarea aptitudinilor muzicale
1.Proba vocală- 2 cântecele și o poezie
2. Probă de auz melodic
3. Probă de auz armonic
4. Simț ritmic
5. Memorie muzicală

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU
EXAMENUL DE ADMITERE
în clasa a V-a secția ARTE VIZUALE:
1. Proba de percepție vizuală: Studiu după natură (format A4).
Tehnica – culori de apă (acuarelă, guașă, tempera)
Exemplu : Natură statică cu 2 elemente – corp geometric, corp de
rotație/fruct, legumă
Criterii de apreciere:
Respectarea temei și a subiectului enunțat;
Compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);
Raportul dintre obiecte (proporții);
Forma, caracterul obiectelor;
Redarea spațiului și a volumului;
Raportul valoric.
Timp de lucru: 2 ore

2. Proba de creativitate: Compoziție (format A4) cu minim 3 personaje,
dinamică sau statică, cu enunțarea unei probleme de culoare
(contrast de complementare, contrast cald-rece, dominante
cromatice calde sau reci).
Tehnica – culori de apă (acuarelă, guașă, tempera).
Criterii de apreciere:
Respectarea temei și a subiectului enunțat;
Unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;
Rezolvarea problemei de culoare enunţată;
Notă personală, originalitate, creativitate.
Timp de lucru: 2 ore
Între probe candidații vor avea o pauză de 15 min.

NOTĂ:
Nu este permisă utilizarea instrumentelor ajutătoare
(riglă, echer, compas, etc.).
Lucrările vor ﬁ realizate exclusiv cu mâna liberă;
Candidații vor respecta atât tema enunțată, subiectul,
tehnica de lucru și intervalul de timp alocat ﬁecărei probe.

Examenul de evaluare a aptitudinilor coregraﬁce
pentru admiterea în clasa a V-a se va desfășura
conform metodologiei în vigoare existente
la data susținerii probelor, astfel:
În cadrul examenului de testare a aptitudinilor coregraﬁce
criteriile de evaluare vor avea în vedere următoarele aspecte:
1. PROBĂ ASPECT FIZIC
- evaluarea aspectului ﬁzic;
2. PROBĂ APTITUDINI MOTRICE
- evaluarea aptitudinilor motrice (
mobilitate articulară, elasticitate ligamentară, detentă);
3. PROBĂ APTITUDINI ARTISTICE
- evaluarea aptitudinilor artistice
(improvizație liberă pe un fond muzical);

4. PROBĂ AUZ MUZICAL
- evaluarea auzului muzical și a simțului ritmic
(reproducerea prin bătăi de palme și mers liber a
ritmului unui fragment muzical).

Conținuturi:
1. Prezentarea copilului din față, proﬁl și spate;
2. Execuția următoarelor elemente: salturi, ridicări ale membrelor
inferioare, întinderea vârfurilor și a picioarelor;
3. Execuția unui dans liber pe un fragment muzical la alegere;
4. Pe un fragment muzical copilul va bate din palme ritmul,
apoi se va deplasa prin mers în ritmul melodiei.

