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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. 5 puncte pentru precizarea motivului pentru care Dumnezeu a ceat lumea.
2. 5 puncte pentru menționarea momentului în care Dumnezeu l-a creat pe om.
3. 10 puncte pentru  definirea  completă  și  corectă  a  providenței  divine.  5  puncte pentru

definirea parțială a providenței divine. 0 puncte pentru răspuns incorect.

4. 10 puncte pentru explicarea sintagmei Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau
bune foarte. (Facere 1,  31),  5 puncte pentru explicarea parțială  a sintagmei.  0 puncte
pentru răspuns incorect.

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (20 puncte)  

1. 4 puncte pentru identificarea pildei;
2. 4 puncte pentru explicarea termenului de talant;
3. 7 puncte pentru prezentarea argumentativă a bogăției darurilor lui Dumnezeu;  3 puncte

pentru răspuns parțial, 0 puncte pentru răspuns incorect.
4. 5  puncte pentru  respectarea  structurii  de  tip  argumentativ  și  a  elaborării propriei

argumentări în concordanță cu tema dată;

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (40 puncte)  
(25 de puncte)

a. 16 puncte pentru expunerea  a două învățături  morale  din  pildă;  8 puncte pentru
răspuns parțial corect;

b. 3 puncte pentru alegerea unui titlu sugestiv;
c. 6 puncte pentru corelarea citatului cu una din minunile studiate;

            
Redactare – (15 puncte)

5 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură; 
5  puncte pentru  construirea  logică  şi  coerentă  a  textului,  cu  respectarea  părţilor  unei
compuneri;
5 puncte pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat.
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