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•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. TOTAL 14 PUNCTE - Pilda samarineanului milostiv
a) Pentru explicarea a trei dintre simbolurile din pildă, se acordă 6 puncte, câte 2 puncte pentru
fiecare simbol (3x2p=6p);
b) Pentru enunțarea a două învăţături morale care se desprind din pildă, se acordă 6 puncte;
câte 3 puncte pentru fiecare poruncă (2x3p=6p);
c) Pentru prezentarea aplicabilității pildei la zilele noastre, se acordă 2 puncte.
2. TOTAL 16 PUNCTE - Porunca a III-a şi a VIII-a din Decalog
a) Pentru precizarea a două dintre însuşirile Legii morale a Vechiului Testament, se acordă 4
puncte, câte 2 puncte pentru fiecare însuşire (2x2p=4p);
b) Pentru scrierea poruncilor a III-a şi a VIII-a din Decalog, se acordă 4 puncte, câte 2 puncte
pentru fiecare poruncă (2x2p=4p);
c) Pentru interpretarea poruncilor a III-a şi a VIII-a din Decalog, se acordă 8 puncte; câte 4
puncte pentru fiecare poruncă (2x4p=8p).
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. TOTAL 15 PUNCTE - Predica de pe munte
a) Pentru explicarea Fericirii - Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor, se
acordă 5 puncte;
b) Pentru prezentarea raportului dintre Legea Veche şi Legea Nouă, se acordă 5 puncte;
c) Pentru prezentarea învățăturii despre rugăciune, cum reiese din Predica de pe munte, se
acordă 5 puncte.
2. TOTAL 15 PUNCTE - Creştinismul în timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare
a) Pentru prezentarea convertirii lui Constantin cel Mare, se acordă 7 puncte;
b) Pentru prezentarea politicii religioase, se acordă 8 puncte.
SUBIECTUL al III-lea
•
•

(30 de puncte)

4 puncte pentru precizarea unei metode interogative care poate fi aplicată în predarea
uneia dintre competențele specifice din secvența dată, la alegere;
6 puncte pentru descrierea modului în care este utilizată metoda menționată în vederea
formării/dezvoltării competenței specifice selectate;
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•
•
•
•

3 puncte pentru descrierea parțială a modului în care este utilizată metoda
menționată în vederea formării/dezvoltării uneia dintre competențele specifice
selectate;
câte 4 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei doi itemi (4px2=8p);
câte 4 puncte pentru corectitudinea informației teologice utilizate în elaborarea fiecărui
item (4px2=8p);
2 puncte pentru utilizarea limbajului de specialitate adecvat;
2 puncte pentru structurarea prezentării.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Barem de evaluare și de notare

Varianta 3
Pagina 2 din 2

