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Probă scrisă   

RELIGIE ORTODOXĂ  

 

  

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE   

  

Varianta 3  

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.   

• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 

total obținut pentru lucrare.  

  

Subiectul I                                                                                                     (30 puncte) 

1. Pentru prezentarea corectă a trei din simbolurile pildei - 12 puncte  

(4px3=12p); pentru răspuns parțial corect -6 puncte (2px3=6p); pentru răspuns greșit 

0 puncte. 

2. Pentru enunțarea corectădouă învăţături morale care se desprind din pildă 

 -12  puncte;( 6px2=12p); pentru răspuns parțial corect -6 puncte ( 3px2=6p); pentru 

răspuns greșit 0 puncte. 

3. Pentru prezentarea corectă a aplicabilității învățăturilor pildei în zilele noastre –6 

puncte; pentru răspuns parțial corect -3 punct;pentru răspuns greșit 0 puncte. 

          Total 30 puncte 

 

Subiectul II                                                                             (30 puncte) 

1. Familia creștină și provocările societății contemporane 

a) pentru prezentarea corectă a familiei creștine cu definiție, origine,scop, motiv, 

caracteristici, datoriile membrilor-12 puncte( 2px6=12p);pentru răspuns parțial 

corect -6 puncte; pentru răspuns greșit –0 puncte. 

b)pentru enunțarea corectă a rănilor familiei creștine –2 puncte (0,50px4=2p); pentru 

răspuns parțial corect -1puncte;pentru răspuns greșit 0 puncte. 

          Total 14 puncte 

 

2. Mitropolitul Antim Ivireanu- ierarh de seamă al Bisericii Ortodoxe Române 

a) 4 puncte pentru prezentarea corectă, pe scurt, a vieţii Mitropolitului Antim 

Ivireanu;pentru răspuns parțial corect -2 puncte;pentru răspuns greșit 0 puncte. 

 

b) 4 puncte pentru enumerarea corectă a tipăriturilor realizate de Mitropolitul Antim    

Ivireanu;pentru răspuns parțial corect -2 puncte;pentru răspuns greșit 0 puncte. 

 

c) 3 puncte pentru precizarea importanței operei Didahii ; pentru răspuns parțial 
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corect-2 puncte; pentru răspuns greșit 0 puncte. 

Total 16 puncte 

 

 

Subiectul III                                                                            (30 puncte) 

 

- se acordă 4 puncte pentru  menţionarea următoarele elemente:disciplina/modulul de 

pregătire profesională, clasa,capitolul/conţinuturile şi timpul de lucru; 

- câte 3 puncte pentru realizarea  2 itemi cu alegere duală   3p x 2= 6 puncte 

- câte 3 puncte 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare   3p. X 2= 6 puncte 

- 4 puncte pentru  1 item de tip întrebare structurată  

- 4 puncte pentru 1 item de tip eseu/rezolvare de probleme 

- 6 puncte pentru redactarea unui barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 

10 puncte din oficiu. 

 

 


