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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
• Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în 

barem.
SUBIECTUL I                                                                                                                                                            20 puncte  

A  --- 12 puncte
- Descrierea datelor biografice legate de viața Sf. Nicodim…………….…………...3 puncte
- Prezentarea  Mănăstirilor Vodița și Tismana………………………………………6 puncte
- Precizarea Mănăstirilor Prislop, Vratna și Mănăstirița.……………….……………3 puncte

B --- 8 puncte
1. b                         2.  a                             3.  c                         4.  b         

SUBIECTUL II                                                                                                                                                    30 puncte  

1. Descrierea datelor biografice ale Sfântului Ioan Casian……………………………………9 puncte
2. Precizarea numelui Sfântului Ioan Gură de Aur……………………………………………2 puncte
3. Cele trei scrieri ale Sfântului  Ioan Casian …………………………………………………9 puncte
4. Prezentarea și argumentarea importanței lui Dionisie Exigul  pentru ”era creștină”……...10 puncte

    SUBIECTUL III                                                                                                                                                       40 puncte    

Pentru valorificarea corectă și completă a cunoștințelor referitoare la punctul a, se vor acorda 15 
puncte, pentru răspuns parțial corect sau incomplet se vor acorda 7 puncte, pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Pentru valorificarea corectă și completă a cunoștințelor referitoare la punctul b, se vor acorda 10 
puncte, pentru răspuns parțial corect sau incomplet se vor acorda 5 puncte, pentru răspuns incorect 
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Pentru prezentarea completă și corectă a subiectului de la punctul  c  se vor acorda  5 puncte, 
pentru răspuns parțial corect sau incomplet se vor acorda 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte.

Pentru prezentarea completă și corectă a subiectului de la punctul  d  se vor acorda  3 puncte, 
pentru răspuns parțial  corect sau incomplet  se vor acorda  2 puncte sau 1 punct, pentru răspuns 
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Pentru  structurarea  prezentării,  utilizarea  limbajului  specific  și  respectarea  succesiunii 
cronologice, logice a faptelor istorice, se acordă 5 puncte.
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