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Probă scris ă 
 

RELIGIE ROMANO-CATOLIC Ă  
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 - 15 PUNCTE 

a. 5 puncte  pentru definirea sintagmei Sfânta Tradiție, conform  învățăturii Bisericii; 
b. 5 puncte  pentru prezentarea legăturii dintre Tradiție şi Sfanta Scriptură  
c. 5 puncte  pentru explicarea împlinirii făgăduinței lui Cristos că va rămâne cu ai s ăi, în 

toate zilele, pân ă la sfâr şitul lumii.   
 

2. TOTAL - 15 PUNCTE 

a. 4 puncte  pentru definirea sacramentului spovezii;  
b. 5 puncte  pentru explicarea  cuvântului îndestulare; 
c. 6 puncte  pentru enumerarea a trei roade ale sacramentului Spovezii, câte 2 puncte 

pentru fiecare rod (2px3=6p);    
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

1. TOTAL - 15 PUNCTE -  Canonul Septuagintei  
 

a. 3 puncte  pentru precizarea contextului istoric de realizare a traducerii Septuagintei; 
b. 4 puncte  pentru punctarea structurii Septuagintei (Pentateuh, cărți istorice, cărți profetice, 

carti sapientiale), câte 1 punct pentru fiecare (1px4=4p);    
c. 4 puncte  pentru explicarea noțiunilor de cărți protocanonice si deuterocanonice, câte 2 

puncte pentru fiecare (2px2=4p);    
d. 4 puncte  pentru sublinierea importanței Vechiului Testament pentru creştini. 
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2. TOTAL - 15 PUNCTE - Regatul unit al lui Israel  
a. 3 puncte  pentru precizarea contextului istoric ce a determinat aparția regalității în poporul 

ales; 
b. 4 puncte  pentru relatarea importanței numirii lui Saul ca primul rege;  
c. 4 puncte  pentru explicarea domniei lui David, gloria regalității, astfel: 

- 1 punct  pentru unificarea celor 12 triburi și lărgirea regatului;  
- 1 punct  pentru cucerirea și stabilirea Ierusalimului drept capitală;  
- 1 punct  pentru promisiunea divină: dinastia davidică;  
- 1 punct  pentru David, imagine a lui Cristos. 

d. 4 puncte  pentru explicarea importanței domniei lui Solomon, regele înțelept, astfel: 
- 1 punct  pentru construirea templului; 
- 1 punct  pentru pacea si prosperitatea regatului; 
- 1 punct  pentru întelepciunea lui Solomon;  
- 1 punct  pentru moartea lui Solomon şi dezmembrarea regatului. 

 
 
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).  

 
 
 
 
 


