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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 

 
RELIGIE REFORMATĂ 

Profesori 
 

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 (60 de puncte) 

I. A. TOTAL  30 puncte - Epoca judec ătorilor 
a) 4 puncte  pentru identificarea elementelor caracteristice ale acestei epoci; 
b) 8 puncte  pentru numirea a patru judecători (alţii decât Ghedeon şi Samson), câte  2 puncte  
pentru fiecare judecător (2px4=8p);  
c) 8 puncte  pentru rezumarea activităţii de judecător a lui Ghedeon; 

- în situația prezentării pe scurt se acordă 4 puncte . 
d) 10 puncte  pentru evidenţierea paralelismelor dintre viaţa lui Samson şi istoria Israelului. 

- în situația prezentării pe scurt se acordă 5 puncte . 
 
I. B. TOTAL  30 puncte - Traduceri timpurii ale Bib liei în limba maghiar ă    
a) 10 puncte  pentru enumerarea traducerilor biblice timpurii cunoscute astăzi, existente în 
fragmente, câte 2 puncte  pentru fiecare traducere (Biblia husită,  trad. Erdősi Sylvester János, 
trad. Pesti Mizsér Gábor, trad.Méliusz Juhász Péter, trad.Heltai Gáspár) (2px5=10p); 
b) 10 puncte  pentru caracterizarea activităţii de traducător a lui Erdősi Sylvester János, astfel: 

- 3 puncte  pentru identificarea corectă a titlului operei  
- 3 puncte  pentru menționarea prefaței în versuri cu prima apariție a metricii în limba 
maghiară;  
- 4 puncte  pentru menționarea noii ortografii a limbii maghiare. 

c)  10 puncte  pentru analiza limitelor traducerilor lui Heltai Gáspár şi Méliusz Juhász Péter, astfel: 
- 4 puncte  pentru menționarea faptului, că traducerile unor cărţi biblice apar în caiete 
separate; 
- 3 puncte  pentru menționarea nesiguranţei confesionale a lui Heltai; 
- 3 puncte  pentru identificarea intenției lor ca Biblia să fie tradusă în totalitate 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II.A. TOTAL - 12 puncte 
a) 6 puncte  pentru indicarea metodelor şi menționarea a două caracteristici ale fiecăreia, astfel: 

• 2 puncte pentru indicarea oricăror două metode active de predare – învăţare, câte 1 punct 
pentru fiecare metodă (1px2=2p); 

• 4 puncte pentru menționarea a două caracteristici ale fiecărei metode, câte 1 punct pentru 
fiecare caracteristică ((1px2 caracteristici) x2 metode=4p); 
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b) 2 puncte pentru precizarea unui mijloc de învățământ adecvat fiecărei metode didactice 
prezentate, câte 1 punct pentru fiecărei mijloc (1px2=2p); 
c) 4 puncte  pentru asocierea fiecare metode cu o activitate de învăţare, motivând cum poate fi 
formată/dezvoltată competenţa specifică dată, câte 2 puncte pentru fiecare metodă (2px2=4p), 
astfel: 

• 1 punct pentru asociere; 
• 1 punct pentru motivare. 

 
II.B. TOTAL - 6 puncte 
6 puncte pentru menționarea a trei caracteristici ale referatului, ca metodă complementară de 
evaluare în activitatea didactică, specifică secvenței date, câte 2 puncte pentru fiecare 
caracteristică (2px3=6p).  
 
II.C. TOTAL - 12 puncte 
• 4 puncte pentru elaborarea corectă a doi itemi, diferiţi, unul de tip obiectiv şi unul de tip 

subiectiv, câte 2 puncte pentru fiecare item (2px2=4p);  
• 4 puncte pentru corectitudinea informației teologice utilizate în elaborarea itemilor şi a 

răspunsului, câte 2 puncte pentru fiecare item (2px2=4p);  
• 2 puncte pentru utilizarea limbajului de specialitate adecvat; 
• 2 puncte  pentru structurarea prezentării. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


