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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 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. Pentru precizarea corectă a conceptului de credință, se acordă 4 puncte ; pentru descrierea 

rolului credinței în mântuire, se acordă 5 puncte; total 9 puncte;   
b. Pentru descrierea corectă a rolului faptelor în viața credinciosului, se acordă 5 puncte . 

2.  TOTAL 16 PUNCTE 
a. Pentru precizarea cauzei principale a Reformei lui Luther, se acordă 3 puncte;  
b. Pentru prezentarea semnificației celor trei ”sola”, se acordă 9 puncte; câte 3 puncte pentru 

formularea și prezentarea fiec ărei semnifica ții (3px3=9p);  
c. Pentru definirea corectă și completă a ”Reformei” din perspectiva istoricilor protestanți, se 

acordă 4 puncte. 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  

1. TOTAL 15 PUNCTE  
a. Pentru prezentarea corectă a semnificației termenului ”păcat”, se acordă 6 puncte;  
b. Pentru prezentarea celor trei surse ale păcatului, se acordă 9 puncte; câte 3 puncte pentru 

fiecare surs ă prezentat ă (3px3=9p).   
 

2.  TOTAL 15 PUNCTE 
a. Pentru precizarea actelor de cult şi a semnificaţiilor acestora, se acordă 5 puncte;  
b. Pentru prezentarea condițiilor participării la actele de cult, se acordă 6 puncte; câte 3 puncte 

pentru condi țiile particip ării la fiecare act de cult (3px2=6p);  
c. Pentru prezentarea a câte un argument biblic pentru instituirea fiecărui act de cult, se acordă 4 

puncte; câte 2 puncte pentru argumentul fiec ărui act de cult (2px2=4p).  
 
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; 
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• 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 . 

 


