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Probă scris ă 

Religie Baptist ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 

 
• 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) 
 
I. A. ....................................................................................................................................10 puncte 
a) Definirea conceptului de legământ în Vechiul Testament …………………………………..5 puncte 
b) Explicarea semnificației Legământului cel Nou în Isus Hristos……………………………..5 puncte  
I.B. .....................................................................................................................................20 puncte 
a) Prezentarea alegerii și trimiterii apostolului Pavel în misiune…………………………….....5 puncte  
b) Precizarea aspectelor legate de strategia misionară în lucrarea lui Pavel ………………..5 puncte  
c) Menționarea piedicilor în calea răspândirii Evangheliei printre neamuri …………………..5 puncte  
d) Prezentarea misiunii și întemnițării lui Pavel la Roma ……………………………………....5 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II.A. ...................................................................................................................................15 puncte 
Pentru descrierea fiecărui principiu moral esențial din Cele zece porunci, se acordă câte 5 puncte 
(3x5p.=15p.) ………………………………………………………………………………….…. 15 puncte 
 
II.B. ...................................................................................................................................15 puncte 
- Pentru analizarea fiecărui adevăr despre Împărăția lui Dumnezeu din Pilda fiului risipitor, se 
acordă câte 3 puncte (2x3p.=6p.) …………………………………………………………….. 6 puncte  
- Pentru formularea fiecărei competențe specifice, se acordă câte 3 puncte (3x3p.=9p.)  
............................................................................................................................................9 puncte 
 
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  
 
 


