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Profesori  

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
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 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) 

1. TOTAL 14 PUNCTE  
a. 4 puncte  pentru precizarea celui care a rânduit botezul în Biserica creștină;           
b. 10 puncte  pentru enumerarea condițiilor în care se poate efectua botezul, câte 5 puncte 

pentru fiecare dintre cele dou ă condi ții (5px2=10p). 
 

2.  TOTAL 16 PUNCTE 
a. 6 puncte  pentru menționarea a trei cauze a reformei din Anglia, câte 2 puncte pentru fiecare 

cauză (2px3=6p);  
b. 6 puncte  pentru precizarea a trei reforme realizate de împăratul Henric al VIII-lea, câte 2 

puncte pentru fiecare reform ă (2px3=6p); 
c. 4 puncte  pentru prezentare, pe scurt, a contribuției sale în reformarea Bisericii. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. TOTAL 15 PUNCTE - Cuvântul creator al lui Dumnezeu  
a. 5 puncte  pentru prezentarea istoriei creației;             
b. 10 puncte  pentru prezentarea a două scopuri a creației, câte 5 puncte pentru fiecare din cele 

două scopuri (5px2=10p). 
 
2.  TOTAL 15 PUNCTE - Revenirea lui Isus Hristos – fericita n ădejde  
a. 3 puncte  pentru prezentarea evenimentului revenirii lui Isus Hristos – un eveniment cosmic; 
b. 6 puncte  pentru precizarea a două evenimente din lumea socială care prevestesc revenirea, 

câte 3 puncte pentru fiecare eveniment (3px2=6p); 
c. 6 puncte  pentru precizarea a două evenimente din natură, câte 3 puncte pentru fiecare 

eveniment (3px2=6p); 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
• 5 puncte pentru evidenţierea importanţei principiului didactic hristologic pentru predarea religiei 
în formarea/dezvoltarea unei competenţe specifice; 
• 4 puncte pentru proiectarea oricărei activități didactice pentru formarea/dezvoltarea competenței, 
distribuite astfel: 

− 1 punct pentru menționarea conținutului/conținuturilor folosite și selectate din secvența 
dată; 
− 1 punct pentru precizarea metodei didactice; 
− 1 punct pentru precizarea modului de organizare a clasei; 
− 1 punct pentru precizarea mijlocului de învățământ specific religiei adecvat activității 
proiectate. 

• 6 puncte pentru menţionarea a două caracteristici ale metodei precizate mai sus, câte 3 puncte 
pentru fiecare caracteristică (3px2=6p);  
• 3 puncte pentru justificarea alegerii mijlocului de învățământ specific religiei;  
• 12 puncte pentru proiectarea celor doi itemi de tip diferit care evaluează competențele, 
distribuite astfel: 

− câte 1 punct pentru respectarea regulilor de proiectare ale fiecărui item (1px2=2p); 
− câte 1 punct pentru specificarea tipului de item (1px2=2p); 
− câte 2 puncte pentru adecvarea fiecărei sarcini de lucru/cerințe la competenţa specifică 
evaluată (2px2=4p);  
− câte 1 punct pentru corectitudinea informației teologice corespunzătoare Conținuturilor 
din secvența dată, utilizată pentru fiecare item (1px2=2p);  
− câte 1 punct pentru elaborarea răspunsului corespunzător fiecărui item (1px2=2p).  

 
 
 


