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•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim
corespunzător. Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(60 de puncte)

I. A. TOTAL 30 PUNCTE - Pentateuhul
1. Pentru precizarea corectă şi completă a structurii Pentateuhului se acordă 16 puncte; pentru
răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 8 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.
2. Pentru prezentarea generală corectă şi completă a Pentateuhului se acordă 14 puncte; pentru
răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 7 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.
I. B. TOTAL 30 PUNCTE - Revelaţia dumnezeiască
a) Pentru Revelaţia naturală, se acordă 8 puncte.
b) Pentru Revelaţia supranaturală, se acordă 8 puncte.
c) Pentru Sfânta Scriptură şi Sfânta Traditie, căi de transmitere a Revelaţiei, se acordă 8 puncte.
Redactare ...........................................................................................................................6 puncte
a. Structurarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie) ......................2 puncte
b. Utilizarea limbajului teologic ....................................................................2 puncte
c. Construirea unui discurs coerent într-o succesiune logică .....................2 puncte
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

II. A. TOTAL - 12 puncte
a) 3 puncte pentru precizarea oricărei metode;
5 puncte pentru exemplificarea utilizării metodei menționate;
b) 4 puncte pentru menționarea unor elemente ale proiectării didactice: un mijloc de învățământ
utilizat, o formă de organizare a activității, câte 2 puncte pentru fiecare element (2px2=4p).
II. B. TOTAL - 6 puncte
3 puncte pentru precizarea oricărei metode complementare de evaluare;
3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a metodei complementare de evaluare
precizate.
II. C. TOTAL - 8 puncte
4 puncte pentru elaborarea corectă a itemului de tip subiectiv;
4 puncte pentru corectitudinea informației teologice utilizate în elaborarea itemului și a
răspunsului.
Redactare ............................................................................................................................4 puncte
a. Structurarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie) ......................2 puncte
b. Utilizarea limbajului teologic ...................................................................2 puncte
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