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RELIGIE - CULTUL ORTODOX

02 mai 2019
Clasa a VI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 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 de puncte)  
1. 3    puncte pentru precizarea corectă a timpului în care a avut loc evenimentul; 
2. 7    puncte pentru indicarea îndemnului transmis;
3. 7    puncte pentru menționarea făgăduinței făcute de Hristos;
4. 10    puncte pentru explicarea prezenței Maicii Domnului în icoana Înălțării Domnului;

 5 puncte pentru răspuns partial;
5. 3 puncte pentru numirea evenimentului.

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                      (20 de puncte)  

- 9 puncte pentru expunerea a trei modalități de mărturisire a credinței (3x3p=9p);
- 8 puncte pentru prezentarea unui exemplu de personaj biblic;
- 2 punct pentru respectarea structurii unei compunerii;
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu.

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

a) 10 puncte pentru menționarea  calității  de Învățător  arătată  prin  exemplificarea  a  două
pilde;

 5 puncte pentru răspuns parțial;

b) 10 puncte pentru  prezentarea marii porunci a iubirii ca esență a învățăturii Mântuitorului
Iisus Hristos;

 5 puncte pentru răspuns parțial;

c) 5 puncte pentru valorificarea mesajului din textul citat.
  
Redactare: 15 puncte

 3  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;
 2 puncte pentru alegerea unui titlu potrivit.
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