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Subiectul nr. 1 

PROBA DE DESEN 
(durata 5 ore) 

Desenati un edificiu de arhitectură cunoscut având cupola ca element volumetric 
caracteristic. 
Prezentarea va fi făcută În creion negru (gra it), cu lumini şi umbre. 

Subiectul nr.2 

Imaginea de mai jos reprezintă fotografia unui cunoscut muzeu american realizat de 
arhitectul Marcel Breuer. Se cere să se des neze perspectiva frontală la nivelul ochiului a 
clădiri i (privind fatada principală). Prezentarea va fi făcută În creion negru (grafit), cu 
lumini şi umbre. ' . 



Subiectul nr.3 

Se consideră o pânză din material elastic, aşezată pe pământ, având formă 
dreptunghiulară, cu dimensiunile 3 x 9 m (vezi desenul alăturat). 
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Pe această pânză sunt indicate punctele: 1 ... 8 şi A, B, C. Punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 
rămân fixe pe pământ. Punctele A, B şi C se ridică la o înălţime de 4,5 m, deformând 
pânza. 

Se cere să se deseneze: 
Perspectiva la nivelul ochiului privind dintr-o poziţie semnificativă. 
Prezentarea va fi făcută în creion negru (grafit), cu lumini şi umbre. 

Subiectul nr. 4 

Imaginile de mai jos reprezintă vederile axonometrice ale aceluiaşi cub (3u x 3u x 3u) 
format din 27 cubuleţe egale (1 u x 1 u x 1 u): 12 cubuleţe gri deschis + 15 cubuleţe gri 
închis. 

Eliminând cele 12 cubuleţe gri deschis se vor desena trei imagini axonometrice diferite 
(corespunzând poziţiilor date prki"'lemă) pentru corpul astfel rezultat, format din cele 15 
cubuleţe gri închis. 
Prezentarea vederilor axonometrtce va fi făcută în creion negru (grafit), la scara 1: 1 cu 
lumini şi umbre, considerând că 1 u = 1 cm. 



Subiectul nr. 5 

Aveţi la dispoziţie o coală de hârtie aibă cu dimensiunile 21 x 21 cm şi 4 beţişoare 
cilindrice din lemn, cu diametrul de 1 cm şi Înălţimea 6 cm şi o placă suport. 
Reprezentaţi În axonometrie izometrică scara 1:2 (conform axelor indicate, 1 cm În desen 
= 2 cm În realitate), macheta realizată cu ajutorul elementelor 
date (coală de hârtie, beţisoare, placă suport) care să reprezinte 
o acoperire uşoară. Cele patru beţişoare vor fi lipite În poziţie 

verticală pe placa suport, dispunerea lor În plan fiind aleasă În 
funcţie de soluţia propusă. 
Concepţia acoperirii va ţine seama de proprietăţile colii de hârtie, 
având În vedere că aceasta poate fi pliată, dar nu tăiată, 120* 
decupată sau ruptă. 
Prezentarea va fi făcută În creion negru grafit), cu lumini şi 
umbre. 

Subiectul nr. 6 

Imaginea alăturată reprezintă amprenta pe planul orizontal (linia groasă) a unui ansamblu 
format din 3 volume geometrice simple intersectate: con, piramidă cu baza pătrată şi 

cilindru. Cilindrul are raza bazei 3 cm şi Înă lţimea de 4 cm. Conul are raza bazei 3 cm şi 
Înălţimea de 8 cm. Piramida pătrată are latu a bazei de 6 cm şi Înălţimea de 12 cm. 
Să se construiască axonometria izometrică (conform axelor indicate, 1 cm În desen = 
1 cm În realitate) a volumelor intersecta e indicând intersecţiile, muchiile văzute şi 
nevăzute. 

Prezentarea va fi făcută În creion negru (grafit). 
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Subiectele propuse vor fi rezolvate pe o planşa aibă de hârtie de 50 x 70 cm (în 
poziţiile obligatorii indicate în schiţa alăturată). 
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Notă: 

Paginarea după model este obligatorie. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
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La nici un subiect nu se admite reprezentarea de elemente străine de conţinutul 
temei. 

Criterii de apreciere a subiectelor: 

a. respectarea datelor de temă; 
b. capacitate creativă; 
c. percepţie şi reprezentare spaţială; 
d. corectitudinea rezolvării; 
e. expresivitatea şi acurateţea prezentării grafice. 
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