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Probă scrisă
RELIGIE - CULTUL ORTODOX

Clasa a IX-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se

acordă fracţiuni de punct.
 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. 4 puncte, pentru definirea corectă a iubirii creștine față de aproapele;
 2 puncte pentru răspuns parțial;

2. 8 puncte, pentru enumerarea a patru datorii față de viața sufletească a aproapelui,  câte 2
puncte pentru fiecare datorie;

3. 10 puncte, pentru menționarea a cinci fapte ale milosteniei trupești față de aproapele, câte 2
puncte pentru fiecare faptă;

4. 8 puncte, pentru explicarea corectă a citatului biblic; 
4 puncte pentru răspuns parțial.

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (20 puncte)  

- 5 puncte pentru construcția de tip argumentativ: 
 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris;
 3 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;

- 15 puncte pentru argumentarea în concordanță cu tema dată:
 5 puncte pentru formularea propriei opinii față de ideea exprimată; 
 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate;
 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (40 puncte)  

1. 8 puncte, pentru definirea corectă a termenilor „chip” și „asemănare”;
 4 puncte, pentru răspuns parţial;

2. 9 puncte, pentru evidenţierea completă a treptelor urcușului duhovnicesc; 
 5 puncte, pentru răspuns parţial;

3. 8 puncte, pentru prezentarea cunoașterii lui Dumnezeu prin rugăciune;
 4 puncte, pentru răspuns parţial;

Redactare: 15 puncte
 4  puncte pentru  structurarea  compoziţiei (introducere,  cuprins,  încheiere),  înlănţuirea

logică a ideilor;
 4 puncte pentru originalitatea lucrării;
 4 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură;
 3 puncte pentru încadrarea în limita de spațiu.
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