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Probă scris ă la 
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 prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ţinut pentru lucrare. 
 

I. TÉTEL                               (30  pont) 

1. TOTAL 10 PUNCTE  
a. A Pentateuchus könyvei……………………………5p (egyenként 1 pont / 5px1=5p); 
b. A Pentateuchus könyveinek 5 (öt) témája...............5p (egyenként 1 pont / 5px1=5p); 

 
2.  TOTAL 20 PUNCTE 

a. A zsoltárok helyének meghatározása a héber, illetve a keresztény kánonban....4 pont  
b. A zsoltárok szerzősége.............................................................................................4 pont  
c. A zsoltárfeliratok szerepe..........................................................................................4 pont  
d. A zsoltárok műfaji felosztása (min. 4)........................................................................4 pont  
e. Az idézett részletet tartalmazó zsoltár műfaja...........................................................4 pont  

 
II. TÉTEL                               (30  pont) 

1. TOTAL 10 PUNCTE  
a. Három – az Ószövetségben található – Egyház-szimbólum/előkép...(3px1=3p)...3 pont  
b. Az Egyház ...  - eredete......................................................................................2 pont 

- alapítása...................................................................................3 pont  
- küldetése..................................................................................2 pont  

2.  TOTAL 20 PUNCTE  
a. Az Oltáriszentség meghatározása..............................................................................3 pont  
b. Az Oltáriszentség alapítása.........................................................................................4 pont  
c. Az Oltáriszentség anyaga...........................................................................................3 pont  
d. Az Oltáriszentség formája...........................................................................................4 pont  
e. Az Oltáriszentség kiszolgálója.....................................................................................3 pont  
f. Az Oltáriszentség felvevője.........................................................................................3 pont  

 
III. TÉTEL                               (30  pont)  

• 4 pont  – egy kérdezésen alapuló didaktikai módszer megjelölésére, mely alkalmazható – az 
adott részletből tetszőlegesen választott – specifikus kompetencia oktatásában; 

• 6 pont –  a kiválasztott specifikus kompetencia kialakítására/fejlesztésére megjelölt módszer 
alkalmazásának teljes kifejtéséért; 3 pont – a kiválasztott specifikus kompetencia 
kialakítására/fejlesztésére megjelölt módszer alkalmazásának részleges kifejtéséért;  

• egyenként 4 pont – a két item helyes kidolgozásáért (4px2=8p) ; 
-----------------------------------  

• egyenként 4 pont – az itemek kidolgozásában alkalmazott teológiai információk és az elvárt 
válaszok helyességéért (4px2=8p) ; 

• 2 pont – a megfelelő szaknyelv helyes alkalmazásáért; 
• 2 pont – a bemutatás megfelelő felépítéséért. 


