Subiectull
Realizati printr-o linie corespondentele intre imaginile din primul si al doilea rand.
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Subiectul2
Numiti cea mai veche gradina publica a Bucurestiului, celebra atat pentru frumusetea sa cat si pentru atractia si
viata publica de care se bucura .

Subiectul3
Numiti trei caracteristici care definesc 0 "FATADA VERDE".

a) .............. ...... ..... .. ..... .................. ..... .... .............. ........ ... .............. ................ ..
b) ......... ..... ..................... .... ....................... ............ ................................ ........ ..
c) ....................................................................................................................

Subiectul4
Desenati trei siluete caracteristice pentru trei specii diferite de copaci si denumiti-Ie.

SubiectulS
In figura din stanga, de mai jos, este reprezentata desfasurata unui cub, alaturi de imaginea cubului
vazuta din interiorul acestuia , in doua variante, atunci cand acesta este "asamblat". Desenati pe
pardoseala, peretii si pe tavanul fiecareia dintre cele doua imagini simbolurile aflate pe fatele interioare,
in pozitia corespunzatoare, considerand in primul caz ca pardoseala este fata notata cu 1 iar in cel de al
doilea caz fata notata cu 2, directia de privire fiind corespunzatoare de jos in sus pe pagina .
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Subiectul6
In figura de mal JOS sunt desenate patru dreptunghiuri egale, fiecare avand laturile de 5,
respectiv 11 m. Scrieti in spatiul rezervat perimetrul figurii rezultate (in metri) din alaturarea celor
patru patrate, ca in figura.

Perimetrul este de ....... m
I

In figura de mai jos este reprezentat un model de paviment pentru
Indicati bucata care lipseste.
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Subi~ctul7

Subiectul8
In figurile de mai jos aveti reprezentate doua stive alcatuite din volume perfect identice. Puteti vedea
doua laterale si fata superioara a stivei, dar nu si cele doua fete din spate si fata de dedesubt, notate cu
A, B si C. Va puteti insa imagina cum arata ele.
Din cele cinci posibilitati indicate in fiecare caz, numai una este corecta, desi este posibil ca imaginea
sa fie rasturnata.
Bifati raspunsul corespunzator pentru fiecare situatie.
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Subiectul9
Taiati formele de mai jos in doua parti congruente, identice ca forma si avand suprafete egale , alcatuite
din acelasi numar pe patrate, utilizand doar liniile existente (nu este permisa utilizarea diagonalelor sau
a altor linii care nu apartin gridului). Hasurati cu creionul una dintre ele.
Cele doua parti identice pot fi in pozitii identice, diferite sau una poate fi inversul celeilalte .
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Subiectul 10
Pornind de la formele date, considerandu-Ie contururi in plan al unor constructii dintr-o zona centrala a
unui oras, completati planul in interiorul dreptunghiului dat cu acele elemente considerate necesare
pentru a obtine imaginea vazuta de sus a unui spatiu urban, in cadrul carei sa existe 0 piata urbana
amenajata ca spatiu verde.

Subiectul 11
Pornind de la elementele date, realizati un desen care sa Ie inglobeze, completand cu elemente
originale, desenate in creion grafit si creioane colorate , astfel incat sa rezulte 0 imagine care sa spuna
o poveste, si dati-i un titlu adecvat.
Va fi apreciata originalitatea , imaginatia, lizibilitatea si coerenta desenului.

Subiectul 12
Pornind de la elementele date, realizati un desen care sa Ie inglobeze, completand cu elemente
originale, desenate in creion grafit, astfel incat imaginea rezultata sa corespunda titlului.
Va fi apreciata originalitatea, imaginatia, lizibilitatea si coerenta desenului.
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Subiectul13
In imaginea de mai jos este prezentata 0 gradina privata de mici dimensiuni, situata pe terasa unui
apartament. Identificati cinci elemente importante ale compozitiei si folositi-Ie intr-o noua propunere de
amenajare, pentru acelasi spatiu, reprezentata schematic in plan.
Se vor putea utiliza creioane colorate.

Subiectul14
Completati schematic imaginea de mal JOs cu elementele pe care Ie considerati necesare pentru a
sugera curtea interioara a unei resedinte nobiliare. care poate contine elemente vegetale. bazin cu apa.
fantani arteziene. mobilier de gradina. etc.

Subiectul 15
In spatiul rezervat mai jos, sa se realizeze in ereion grafit, eu umbre proprii si purtate, 0 sehita a unei
eompozitii libere aleatuita din eorpuri geometriee simple, regulate, care sa sugereze un ansamblu aflat
in eehilibru static.
Se vor folosi minim doua tipuri de eorpuri. Numarul eorpurilor geometriee folosite este la alegerea
eoneurentilor. Se va alege modul de ilustrare eonsiderat ea fiind eel mai adeevat pentru intelegerea
eompozitiei propuse, aeesta fiind la alegerea eandidatului.

