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VARIANTA 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin 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) 
 
1.  TOTAL - 14 puncte 
a. Precizarea autorului, a perioadei scrierii şi a temelor majore ale cărţii Faptele Apostolilor 
..............................................................................................................................................7 puncte 
b. Descrierea importanţei cărţii Faptele Apostolilor pentru Biserică …................................7 puncte    
 
2.  TOTAL - 16 puncte   
a. Cadrul socio-istoric al reformei lui Jean Calvin …………………………...........................4 puncte  
b. Esenţa reformei lui Jean Calvin........................................................................................4 puncte  
c. Aria de răspândire a reformei calviniste............................................................................4 puncte   
d. Urmările reformei lui Jean Calvin......................................................................................4 puncte  
    
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
 
1.TOTAL – 15 puncte  
a. Autorul, perioada scrierii şi structura  cărţii Daniel............................................................8 puncte 
b. Profeţiile lui Daniel...........................................................................…..........................…7 puncte  
 
2. TOTAL  - 15 puncte  
a. Enumerarea şi clasificarea darurilor Duhului Sfânt...…………….............. ……….……..5 puncte 
b. Descrierea darului minunilor ………………………….......................................................5 puncte   
c.  Importanţa darului minunilor pentru vestirea Evangheliei ………………………………..5 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; 

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 prezent ării.  

 


