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Probă scris ă 
 

RELIGIE ROMANO-CATOLIC Ă DE LIMBA MAGHIAR 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 10 PUNCTE  
1. egyenként 1 pont a helyes felsorolásért: (1px5=5p);    
2. egyenként 1 pont az 5 (öt) teológiai téma azonosításáért Szent Pál apostol leveleiből - a bűn, 

a törvény, az üdvözülés, egyháztan, eszkatológia -  (1px5=5p);    
 
2.  TOTAL 20 PUNCTE 
1. 5 pont Jézus álláspontja: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza.” (Mk 10,9); 
2. 4 pont a Megnevezés; 
3. 6 pont a Magyarázat; 
4. 5 pont Nehéz helyzetbe hozza elsősorban az elhagyott felet, előítéleteket szül, a gyermekek 

pszichikai egészségét, fejlődését súlyosan károsítja stb. 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. TOTAL 10 PUNCTE  
1. 1 pont Jézus életszakasza, melyben a esemény bekövetkezett: megkeresztelkedés a 

Jordánban; 
2. 3 pont Keresztelő János személyének jellemzése; 
3. 4 pont a "Te vagy az én szeretett Fiam…” mondat teológiai értelmezése; 
4. 2 pont az Ószövetségi könyv és esemény, ahol a galamb megjelenik, mint előkép. 
 
 
2.  TOTAL 20 PUNCTE  - Valóságos jelenlét  
1. 3 pont Jézus Krisztus alapította az utolsó vacsorán, Nagycsütörtökön az Eucharistiát; 
2. 4 pont a Trans-substantiatio – átlényegülés; 
3.   4 pont az Oltáriszentség formája és anyaga, ekként: 

– 2 pont a forma : ...ez az én testem, …ez az én vérem; 
– 2 pont az anyag: kovásztalan kenyér – szőlőbor. 

4.  4 pont az Oltáriszentség kiszolgálója és felvevője, ekként: 
– 2 pont a kiszolgálója: rendes körülmények között pap, diakónus ; 
– 2 pont a felvevője: minden keresztény hívő, aki kegyelmi állapotban van. 

5. 5 pont a kisesszé megadott címének magyarázata. 
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
• 5 pont a hitoktatásban – tetszőlegesen választott specifikus kompetencia alakítása/fejlesztése 
során – alkalmazott krisztológiai didaktikai elv fontosságának hangsúlyozásáért;  
• 4 pont bármely didadiktai tevékenységnek a tetszőlegesen választott specifikus kompetencia 
kialakítása/fejlesztése céljából történő tervezéséért, a következők szerint: 

− 1 pont a felhasznált tartalomnak/tartalmaknak az adott táblázatból történt 
megválasztásáért és bemutatásáért 
− 1 pont a választott didaktikai módszer megnevezéséért 
− 1 pont az osztály-csoport szervezési módjának megjelöléséért 
− 1 pont a hitoktatásban sajátos, a tervezett tevékenységnek megfelelő szemléltető eszköz 
bemutatásáért. 

• 6 pont a fentebb megadott didaktikai módszer két jellegzetességének bemutatásáért, egyenként 
3 pont a jellegzetességekért (3px2=6p);  
• 3 pont a hitoktatásban sajátos szemléltető eszköz megválasztásának indoklásáért;  
• 12 pont  a specifikus kompetenciák értékelésére tervezett két különböző itemért, a következő 
felosztásban: 

− egyenként 1 pont az itemek szerkesztési szabályainak betartásáért (1px2=2p); 
−  egyenként 1 pont az itemek típusainak megnevezéséért (1px2=2p); 
−  egyenként 2 pont az kompetenciák értékelési folyamata során az itemeknek megfelelő  
sajátos követelmények betartásáért (2px2=4p);  
−  egyenként 1 pont az itemek szerkesztése során az adott szekvenciában található 
Tartalmak esetében felhasznált teológiai információk helyességéért (1px2=2p);  
−  egyenként 1 pont  az itemekre megadott válaszok helyességéért (1px2=2p);  

 


