Barem de corectare şi notare la DOCTRINE BIBLICE, Profil Teologic Baptist, Proba F,
Varianta 3
SUBIECTUL I - TOTAL 25 puncte
A. Pentru definirea termenilor ...........................................................................................15 p.
a. Omnipotenţa este un atribut al lui Dumnezeu potrivit căruia El este atotputernic,
fiind în stare să facă orice vrea.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
b. Pocăinţa este aspectul negativ al convertirii ce constă în recunoaşterea păcatului,
părerea de rău pentru păcat, mărturisirea şi părăsirea lui.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
c. Sfinţirea este lucrarea Duhului Sfânt în credincios prin care acesta este pus de-o
parte din mijlocul a ceea ce este comun şi lumesc şi transformat continuu în asemănare cu Cristos.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
B. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect .............................................10 p.
a. Identificarea corectă a doctrinei: escatologie .........................................5 p.
b. Definirea corectă: Escatologia reprezintă doctrinele biblice despre lucrurile de la
sfârşit..................................................................................................................... 5 p.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
SUBIECTUL II - TOTAL 30 puncte
1. a. – A ; b. – F …………......…………………………………………………………… 10 p.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.
2. Argumentarea afirmaţiilor ……………………………………………………………. 20 p.
Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare argumentare corectă, astfel:
♥ Argumentarea este bine structurată logic, concluzia se bazează pe o afirmaţie biblică şi
conceptele sunt utilizate adecvat.........................................................................10 p.
♥ Argumentarea este bine structurată logic, concluzia se bazează pe o afirmaţie conformă
cu Biblia şi conceptele sunt utilizate în cea mai mare parte adecvat.....................7 p.
♥ Argumentarea este partial structurată logic, concluzia se bazează pe afirmaţii insuficiente
din punct de vedere logic şi cu imperfecţiuni de sens în privinţa conceptelor.......4 p.
♥ Argumentarea este nestructurată logic şi cu neadecvări semantice...................1 p.
SUBIECTUL III - TOTAL 35 puncte
Conţinut ...........................................................................................................................30 p.
a. Natura învierii lui Cristos .............................................................................................. 11 p.
- învierea reală ................................................................................... 4 p.
- învierea corporală ............................................................................ 4 p.
- învierea unică .................................................................................. 3 p.
b. Credibilitatea învierii lui Cristos .................................................................................... 10 p.
- relatarea martorilor oculari ............................................................... 4 p.
- mormântul gol .................................................................................. 3 p.
- ziua Domnului .................................................................................. 3 p.
c. Importanţa şi implicaţiile învierii lui Cristos ...................................................................9 p.
- doctrina fundamentată a creştinismului ........................................... 3 p.
- atestarea divinităţii lui Cristos ........................................................... 3 p.
- implicaţii în viaţa credinciosului ......................................................... 3 p.
Redactare .........................................................................................................................5 p.
a. Structurarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie) ...................2 p.
b. Utilizarea limbajului teologic ................................................................2 p.
c. Construirea unui discurs coerent într-o succesiune logică ..................1 p.

Total test: 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin
împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

