
Etapa națională a olimpiadelor școlare - 2019

Probă scrisă
RELIGIE - CULTUL ORTODOX

02 mai 2019
Clasa a VIII-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.   6 puncte pentru precizarea datei formulării Simbolului credinței;
2.   6 puncte pentru menționarea numărului corect de articole;
3.   6 puncte câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două slujbe la care se rostește Crezul;
4.   6 puncte pentru numirea Cincizecimii ca moment al întemeierii Bisericii;
5.   6 puncte, câte 3 pentru explicarea corectă a fiecărei sintagme.

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)  

  25 puncte
a. 5 puncte pentru alegerea unui titlu sugestiv;
b. 10 puncte viziunea creștină asupra răbdării; 5 puncte pentru răspuns parţial  corect;
c. 10 puncte pentru asocierea cu unui eveniment sau personaj biblic care să sublinieze

virtutea menționată; 5 puncte pentru răspuns parțial corect;

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

logică a ideilor;
 5 puncte pentru originalitatea lucrării;
 5 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
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