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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. Chemarea lui Moise.............................. .............................................…………………..14 puncte 
a. Pentru prezentarea condiţiilor chemării, se acordă 3 puncte .  
b. Pentru descrierea modului apariţiei lui Dumnezeu şi a primelor reacţii ale lui Moise, se acordă 3 
puncte .  
c. Pentru prezentarea misiunii date de Dumnezeu şi a răspunsurilor lui Moise, se acordă 6 
puncte .. 
d. Pentru prezentarea semnelor date de Dumnezeu lui Moise, se acordă 2 puncte .  
 
2. Pilda talan ţilor............................................... ........……..……………………….....……..16 puncte 
a. Pentru identificarea valorilor încredinţate robilor, se acordă 2 puncte .  
b. Pentru indicarea modului diferit de gospodărire a robilor, se acordă  3 puncte .  
c. Pentru descrierea cererii la socoteală, se acordă 2 puncte . 
d. Pentru prezentarea dării de seamă a celor primii doi robi, se acordă  3 puncte .  
e. Pentru prezentarea dării de seamă a celui de-al treilea rob, se acordă  3 puncte .  
f. Pentru indicarea judecății stăpânului, se acordă 3 puncte.  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)  
 
Eseu cu tema: Func ția profetic ă a lui Iona…….....……………………………………….30 puncte 
a. Pentru descrierea misiunii şi neascultării lui Iona, se acordă 4 puncte .  
b. Pentru descrierea condiţiilor şi evenimentelor prin care Dumnezeu îl îndreaptă pe Iona, a fugii și 
a pocăinței lui, se acordă 10 puncte .  
c. Pentru prezentarea celor întâmplate în Ninive, se acordă 4 puncte .  
d. Pentru descrierea disputei prorocului cu Dumnezeu, se acordă 6 puncte .  
e. Pentru prezentarea referirilor la semnului prorocului în Noul Testament, se acordă 6 puncte .  
 
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; 

• câte 4 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei doi itemi (4px2=8p); 
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• 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.  

 


