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Examen de diferență la disciplina Educație vizuală 

August 2022 

Material orientativ 

 
 

• ELEMENTELE DE LIMBAJ PLASTIC 

 
Ce sunt elementele de limbaj plastic ?  

Elementele de limbaj plastic sunt componentele imaginii plastice (specifică artelor plastice: 

desen, pictură, sculptură).  

 

Care sunt principalele elemente de limbaj plastic? 

Principalele elemente de limbaj plastic sunt: punctul, linia, culoarea, volumul. 

 

• CULOAREA 

 

Este impresia creată ochiului uman de către lumină. 

Culorile existente în natură sunt produse de energia luminii soarelui (culorile spectrale), sau 

pe cale chimică (culori pigment). În artele vizuale sunt folosite atât culorile spectrale 

(televiziune, spectacole de lumini, proiecții video, etc.) cât și culorile pigmentare (desen, 

pictură, fotografie, sculptură, arhitectură). 

 

Clasificarea culorilor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Culorile spectrale (culorile spectrului 

solar) se mai numesc și culori lumină, deoarece 

ele iau naștere din descompunerea luminii. Acest 

fapt a fost demonstrat de fizicianul englez Isaac 

Newton (sec. al XVII-lea). Experimentul lui a 

constat în așezarea unei prisme de cristal în fața 

unui fascicul luminos alb, obținând astfel pe un 

ecran (pe o suprafata) proiecția celor 7 culori 

spectrale (R, O, G, Ve, A, I, Vi). Acest fenomen 

îl putem observa în natură și sub aspectul 

curcubeului, atunci când lumina este descompusă 

de picăturile de apă de la ploaie. 

Tot Newton, mai târziu, a reușit recompunerea 

luminii, rotind cu viteză un disc colorat în cele 7 

culori ale spectrului (discul lui Newton).  
În cazul culorilor lumină, culorile 

principale sunt Ve, O, Vi, iar cele secundare sunt 

R, G, A. Acestea din urmă pot fi obținute pe rând 

prin suprapunerea a câte două fascicule luminoase colorate în două dintre culorile principale. 

Adică, dacă proiectăm un fascicul luminos de culoare Ve și unul Vi pe o suprafață, la 

suprapunerea celor două culori proiectate obținem albastrul. (Ve+Vi=A, Vi+O=R, O+Ve=G).  

Atunci când proiectam pe o suprafață trei fascicule luminoase colorate: unul Ve, unul 

O, unul Vi, la intersecția celor trei proiecții obținem alb. 
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Linkuri utile:  

https://www.youtube.com/watch?v=jJtcs9PSqtI 

https://www.youtube.com/watch?v=cXIrsAWLnd4 

https://www.youtube.com/watch?v=yrRkJMHEcYE 

 

 

Culorile pigment (culorile obținute pe cale chimică).  

Unul dintre cei care au studiat culorile pigment și amestecurile dintre acestea a fost 

Johannes Itten. El este autorul “cercului celor 12 culori” (cercul lui Itten), precum și cel care a 

identificat cele 7 contraste cromatice (contrastul în sine al culorilor, contrastul clar-obscur, 

contrastul cald-rece, contrastul culorilor complementare, contrastul simultan, contrastul de 

cantitate și contrastul de calitate). 

Pe cercul cromatic al lui Itten putem observa trei grupe de culori: 

1. Culorile principale (primare) (R, G, A)- acestea nu se pot obține prin amestecul a 

două sau mai multe culori. 

2. Culorile secundare (binare) (O, Ve, Vi) - se obțin din amestecul a două culori 

primare (R+G=O, G+A=Ve, A+R=Vi).  

3. Culorile terțiare - O culoare terțiară se obține din amestecul unei culori primare cu o 

culoare secundară vecină pe cercul cromatic (R+O=RO – se citește roșu-oranj, G+O=GO – 

galben-oranj, G+Ve=GVe- galben-verzui, A+Ve=AVe– albastru-verzui, A+Vi=AVi- 

albastru-violet, R+Vi=RVi-roșu-violet). 

Culorile mai pot fi clasificate și în următoarele moduri: culori calde (R, O, G – cea 

mai caldă este O), și culori reci (Ve, A, Vi – cea mai rece este A), culori deschise (cea mai 

deschisă este G) și culori închise (cea mai închisă este Vi). 

Culorile pot exprima diferite senzații la privirea unei lucrări de pictură: culorile calde 

dau impresia de aproape, culorile reci – de departe, culorile închise dau impresia de greu, 

culorile deschise - de ușor. 

 

• CERCUL LUI ITTEN 

o Desenați cercul lui Itten, marcând cele trei grupe de culori: primare, secundare, 

terțiare  

 

 

• NUANȚE ȘI TONURI 

 

Nuanțele sunt variații de culoare obținute prin amestecul a două culori vecine pe 

cercul cromatic (nuanțele sunt de fapt treceri de la o culoare la alta, aceste culori fiind vecine 

https://www.youtube.com/watch?v=jJtcs9PSqtI
https://www.youtube.com/watch?v=cXIrsAWLnd4
https://www.youtube.com/watch?v=yrRkJMHEcYE


 3 

pe cercul cromatic). Pot fi considerate nuanțe atât culorile terțiare, cât și culorile rezultate prin 

amestecul dintre o culoare terțiara și una primară sau secundară. Spre exemplu variațiile de 

culoare dintre G (galben) și GVe (galben-verzui). 

În cazul în care galbenul din amestec este în cantitate mai mare, nuanța rezultată se va numi 

GVe (galben-verzui), în cazul în care cantitatea de verde este mai mare, nuanța se va numi 

VeG (verde-galbui). 

 Teoretic, între culorile vecine pe cercul cromatic pot exista o infinitate de nuanțe. 

 

Tonurile sunt variații create prin amestecul unei culori cu o nonculoare (Alb si/sau N). 

Spre exemplu, tonurile de roșu (R) se formează prin amestecul între R + Alb, R + N sau 

R+Alb+Negru. Putem obține tonuri din fiecare culoare în parte. 

Folosirea tonurilor și a nuanțelor în pictură, sporesc expresivitatea lucrării. 

 

• NONCULORILE 

 

Albul și Negrul nu au calități cromatice și de aceea se numesc nonculori (neculori). 

Albul înseamnă lumina nedescompusă în spectrul ei, iar negrul înseamnă lipsa luminii, deci 

lipsa culorii. În amestecurile cu culori, albul și negrul au un rol foarte important, putând să le 

deschidă sau să le închidă, putând să le grizeze (să le scadă din saturație). 

Prin amestecul albului cu negru în diferite cantități se obține o scală de valori – griuri 

neutre (degradeuri de Alb și N). 

 

• CONTRASTELE CROMATICE 

 

Contrastul, în general, este opoziția puternică între două sau mai multe lucruri, stări, 

acțiuni, nonculori, culori, etc., este expresia diferențelor (mare-mic, înalt-scund, încet-repede, 

etc.) 

 

1. Contrastul în sine al culorilor – este cel mai simplu contrast cromatic. Se obține prin 

juxtapunerea (alăturarea) culorilor pure, strălucitoare, luminoase (adică a culorilor 

primare și secundare). Într-o pictură, prezența albului și a negrului alaturi de aceste 

culori pure, amplifică expresivitatea. 

2. Contrastul culorilor complementare – este contrastul între culorile pigmentare 

opuse pe cercul cromatic: R-Ve, G-Vi, A-O (trei perechi de culori complementare). 

Amestecând în anumite proporții aceste culori, putem obține gri neutru (R+Ve=Gri, 

G+Vi=Gri, A+O=Gri). Într-o lucrare de pictură, juxtapunerea (alăturarea) a doua 

culori complementare produce un contrast violent (se exaltă una pe cealaltă), 

nearmonic, strident, din acest motiv, este de preferat ca una dintre ele să fie în 

cantitate mai mică. O altă metodă pentru a le acorda este fie a rupe (a stinge) una 

dintre culori cu complementara ei sau cu o alta culoare, fie a rupe ambele culori 

comlementare (în R poate fi introdusă o mică cantitate de Ve și invers, astfel se vor 

acorda). Albul, negrul, în prezența complementarelor sau în amestec cu 

complementarele, fac ca acestea să se acordeze mai bine între ele. 

3. Contrastul de calitate. Prin noțiunea de calitate a unei culori se înțelege gradul ei de 

saturație (de puritate). Contrast de calitate numim raportul dintre culorile saturate, 

strălucitoare, față de culorile mate și tulburate (amestecate). Culorile pot fi tulburate în 

patru feluri: cu alb, cu negru, prin amestecul cu alb și negru (gri), prin culorile 

complementare respective.  

4. Contrastul de cantitate – se referă la raportul de marime a două sau mai multe 

suprafețe colorate. Este deci, contrastul mult-puțin, mare-mic.  



 4 

5. Contrastul simultan al culorilor (de simultaneitate). Orice culoare tinde să coloreze 

în culoarea complementară spațiul din jurul ei (ochiul, “agresat” de o culoare puternică, 

tinde să creeze în compensare complementara sa). Spre exemplu: Vi pe fundal Alb – 

Albul pare gălbui; Ve pe un fundal Gri neutru – Griul neutru pare roșiatic, etc. Efectul 

simultan devine cu atât mai vizibil cu cât ne uitam mai mult la culoarea de bază și cu 

cât această culoare este mai strălucitoare. 

6. Contrastul cald-rece – este definit ca diferența dintre culorile calde și culorile reci. 

Efectul fizic cel mai pregnant și cu implicații psihofiziologice dintre cele mai 

spectaculoase este termodinamismul culorilor. Astfel, principalele culori calde (R, O, 

G) ne dau senzația de căldură, asociindu-le focului, zilelor însorite, întinderilor de grâu 

aurite. Culorile reci (A, Vi, Ve) ne dau senzația de rece, de frig, asociindu-le nopților 

reci, anotimpului iarna, etc.  

7. Contrastul închis-deschis (clar-obscur) – este contrastul între zonele luminate și cele 

întunecate dintr-o lucare de desen sau pictură. El poate fi asimilat și cu ideea  de 

contrast lumină-întuneric. Pentru a închide o anumită zonă dintr-o lucrare, se poate 

folosi N, iar pentru a o deschide, se poate folosi Alb. În pictură, exemple în acest sens, 

sunt lucrările lui Rembrandt sau cele ale lui Caravaggio. 

 

• COMPOZIȚIA PLASTICĂ.  

 

Compoziția plastică - reprezintă organizarea (alcatuirea) echilibrată a elementelor de 

limbaj plastic (linii, puncte, culori, volume, texturi) în funcție de anumite probleme plastice 

(sau mijloace de expresie) specifice artelor plastice. 

Mijloacele de expresie – sunt mijloacele prin care se poate obține expresivitatea în 

artele plastice. Spre exemplu: paginarea, proporția, armonia, contrastul, valorația, 

juxtapunerea, ritmul, semnificația, centrul de interes, etc. 

 

Centrul de interes – este reprezentat de elementul, grupul de elemente sau zona care 

ne atrage atenția atunci când privim o lucrare de artă plastică. Acesta poate fi principal sau 

secundar. 

 

Clasificare: 

Compoziția închisă – în care elementele tind să formeze un tot, 

ele converg în interiorul spațiului plastic, liniile directoare ale 

compoziției ne concentrează privirea către o zonă interioară a lucrării, 

de regulă, către centrul de interes. Într-o compoziție plastică închisă pot 

exista unul sau mai multe centre de interes, în general unul fiind 

principal, iar celelalte secundare (ex. “Bunicul și nepoții”) 

 

 

Compoziția deschisă – în care acțiunea elementelor se continuă 

în afara spațiului plastic (elementele par să iasă afară din pagină). 

Sensurile compoziționale conduc în afara cadrului. De regulă în această 

situație, nu există un centru de interes principal (ca și cum am surprinde, 

spre exemplu, o mulțime de oameni; ex. “Manifestație”). 
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Compoziția statică - este cea în care predomină orizontalele și / sau verticalele ca 

sensuri ale unor forme, tușe, etc..  Prin folosirea acestora, se creează impresia de static. 

Compoziția dinamică - este cea în care predomină oblicele, curbele, spirala, cercul, 

ca sensuri ale unor forme, tușe, etc. Prin folosirea acestora, se creează impresia de mișcare. 

 

 

• COMPOZIȚIA DECORATIVĂ 

Compoziția decorativă - organizarea (alcătuirea) echilibrată a elementelor de limbaj 
(linii, puncte, culori, volume, texturi) în funcție de anumite mijloace de expresie specifice 

artelor decorative. 

Artele decorative se mai numesc și arte aplicate, deoarece ele sunt menite să vină în 

completarea anumitor forme deja existente (de regulă, forme cu funcții utilitare) spre a le 

înfrumuseța. Spre exemplu: decorarea unui vas cu desene, a unei clădiri cu decorații murale, 

sau cu elemente de fier forjat, a unui material textil cu elemente brodate sau imprimate, etc. 

Compoziția decorativă trebuie să completeze forma pe care este aplicată nu sa o 

“distruga”, ea trebuie sa faca corp comun cu aceasta. 

 

Principalele elemente de limbaj în artele decorative sunt: linia, punctul, culoarea, 

volumul. 

Principalele mijloace de expresie (mijloace prin care se poate obține expresivitatea 

unei lucrări) în compoziția decorativă sunt:  

1. stilizarea – presupune interpretarea unei forme din realitatea vizibilă, fără ca 

aceasta să-și piardă însă caracterul. În artele decorative, se recurge adeseori la simplificarea  

formei (reducerea formei la esential). 

2. repetiția – repetarea unui element decorativ (punct, linie, formă geometrică, formă 

stilizată) la o anumită distanță (Ex.: ►   ►   ►   ►   ►   ►) 

3. alternanța – succesiunea a două sau mai multor elemente la o anumită distanță 

(interval) (Ex.: ► ◄►  ◄►  ◄►  ◄►). Alternanța poate fi: de poziție (ca în exemplul 

anterior), de formă (◄  ■  ◄  ■  ◄  ■  ◄  ■  ◄  ■), de culoare (►   ►   ►   ►   ►   ►), de 

mărime (O o O o O o O o O o O o), etc. 

4. simetria – proprietatea unui / unor elemente de decor de a fi simetric / simetrice (de 

a prezenta puncte aflate la aceeași distanță față de un reper real sau imaginar). 

De multe ori, compoziția decorativă are la bază o structura liniară inițială, sau este o 

compoziție realizată din module, cum se întamplă în cazul ornamentelor (de pe vase, clădiri, 

textile, etc.). Ea se compune în general, dintr-un număr restrâns de culori.  

 

 

• COMENTARIU ARTISTIC 

o Realizați un scurt comentariu plastic, pornind de la o imagine vizionată 

 

 

• RECENZIA DE FILM 

o Realizați o scurtă cronică (recenzie) a unui film la alegere 

 

Scrierea unei recenzii de film este o modalitate bună de a-ţi exprima părerea despre un 

film. Scopul majorităţii recenziilor este de a ajuta cititorul să determine dacă aceştia vor să 

vadă, să închirieze sau să cumpere filmul. 
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Recenzia ar trebui să ofere suficiente detalii despre film, astfel încât cititorul să-și 

poată face o părere, însă fără a i se dezvălui informaţii importante sau surprize care să-i inhibe 

curiozitatea. 

 

Cum se scrie recenzia unui film? 

 

1. Primul pas pentru a putea scrie o recenzie de film este vizionarea filmului. Acesta poate fi 

văzut într-un mediu relaxat cu care eşti familiarizat şi unde nu poţi fi disturbat. Urmărind 

filmul a doua oară, vei putea să absorbi toate detaliile acestuia. Majoritatea celor care scriu 

recenzii de film îşi iau notiţe în timp ce se uită la film. 

 

2. Spune-ţi părerea! 

Acest lucru este important, pentru că te poți exprima cu privire la acele elemente ale filmului 

care ți-au plăcut sau care nu ți-au plăcut. Cu toate acestea, trebuie să nu-ți impui părerea, 

permițând cititorului să îşi facă propria idee. Părerile trebuie explicate, pentru a permite 

cititorului să determine dacă este sau nu de acord cu acestea. 

 

3. Cine este publicul ţintă? 

Trebuie să ţii cont de cine sunt cititorii tăi. Scrierea unei recenzii de film pentru copii implică 

o abordare diferită decât în cazul scrierii unei recenzii pentru un film de acţiune. 

 

4. Oferă o schiţă a filmului şi nu da prea multe detalii esenţiale cum ar fi finalul sau anumite 

surprize. În cazul în care există o surpriză importantă, vei dori să ispiteşti cititorii spunându-le 

că se întâmplă ceva special şi să nu spui ce exact. 

 

5. Cum ți s-a părut povestea filmului? 

Scenariul este de fapt o poveste adaptată pentru a putea fi ecranizată. Un scenariu poate 

cuprinde dialoguri sau anumite detalii despre punerea în scenă a poveștii. 

 

6. Exprimă-te cu privire la originalitatea filmului! 

Regia filmului este foarte importantă. Regizorul este cel care coordonează pe toți cei care 

lucrează la crearea filmului (actori, operatori, sunetiști, etc.), punându-și decisiv amprenta 

asupra formei filmului. Regizorul este cel care transformă o poveste scrisă sau imaginată într-

o poveste în imagini. Modul în care acesta o face, determină originalitatea sau banalitatea 

filmului. 

 

7. Actorii sunt artiștii care, prin interpretare reușesc să creeze emoție privitorului. Ei se pot 

folosi de mișcările corpului, expresiile faciale, tonul vocii, cadența limbajului. 

Detaliază actorii care joacă în film şi stilul acestora. 

 

8. Te poți exprima și cu privire la alte aspecte: imagine, scenografie, efecte speciale. 
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• Bibliografie:  

o Educație plastică – Manual pentru clasa a IX-a. Autori: 

Ana Maria Panaitescu, Florin Voicu 

 

 

• Examenul scris va avea două subiecte (subiectul 1 - 5 puncte, 

subiectul 2 - 4 puncte, din oficiu - 1 punct). 

 

• Examenul oral va avea două subiecte: unul teoretic, și altul - 

sub forma analizării din punct de vedere plastic a unei 

lucrări de artă (subiectul 1 - 5 puncte, subiectul 2 - 4 puncte, 

din oficiu - 1 punct). 

 

 

 

Succes! 

 
Profesor de Educație vizuală, Popa Victor Ionuț 


