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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

Probă scris ă 
 

Religie Romano-Catolic ă  
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

I.A. TOTAL -  10 puncte  
a. Explicația motivației potrivit căreia Catehismul Bisericii Catolice numește cele șapte 

sacramente instituite de Cristos ca fiind sacramente / taine ale Bisericii...................3 puncte  
b. Precizarea legăturii existente între credință și sacramente........................................2 puncte 
c. Enumerarea a două prefigurări ale Sacramentului Euharistiei în Vechiul 

Testament...................................................................................................................2 puncte 
d. Argumentarea afirmației sacramente instituite de Domnul. .......................................3 puncte 

 
I.B. Cele patru Evanghelii -  20 puncte   

a. Încadrarea celor patru Evanghelii în canonul Noului Testament................................3 puncte 
b. Autor/autori.................................................................................................................2 puncte 
c. Etape de elaborare a evangheliilor.............................................................................3 puncte 
d. Structura evangheliilor sinoptice.................................................................................3 puncte 
e. Specificul evangheliei dupa Ioan................................................................................3 puncte 
f. Evangheliile, adevărul definitiv al revelației divine (cf. CBC,124)..............................3 puncte 

      Redactare ......................................... .............................................................................3 puncte 
a. Structurarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie) ................2 puncte 
b. Utilizarea limbajului teologic ..............................................................1 punct 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II. A. TOTAL - 5 puncte 

- precizarea metodei……………………………………………………………………2 puncte  
- prezentarea unui argument al aplicabilității ei în predarea conţinutului ales.......3 puncte  

II. B. TOTAL - 5 puncte 
- prezentarea  mijlocului de învăţământ ...…………………………………………...2 puncte  
- precizarea unui argument al aplicabilității acestuia.............................................3 puncte  

II.C. TOTAL - 20 puncte 
a) trei itemi diferiți: cu alegere multiplă, cu răspuns scurt sau de completare și de tip eseu, corecți 
din punct de vedere metodico – științific, în concordanță cu tema 
aleasă..................................................................................................................3 x 3p. = 9 puncte  
b) baremul de evaluare şi de notare al probei scrise corespunzător fiecărui tip de 
item..........................................................................................................................3 x 2p = 6 puncte  
Redactare ......................................... ...................................................................................5 puncte 

a. Structurarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie) ......................2 puncte 
b. Utilizarea limbajului teologic ...................................................................2 puncte 
c. Construirea unui discurs coerent într-o succesiune logică .....................1 punct 



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la religie romano-catolică  Varianta 2 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 2 din 2 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 

 


