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CLASA A IX –A 

 

I. Toate subiectele sunt obligatorii. 

II. Timpul de lucru este de 3 ore. 

III.  10 puncte se acordă din oficiu. 

 

SUBIECTUL I                 30 puncte 

 

Citește cu atenție textul următor, apoi rezolvă cerințele formulate: 

 

„Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă 

naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea..” Iacov 1:14-15 

1. Definește păcatul și precizează cum se numește doctrina despre păcat. 

2. Explică, conform apostolului Iacov, care este consecința cea mai gravă a căderii în păcat. 

3. Prezintă procesul căderii în păcat a unui personaj biblic cunoscut. 

4. Arată care este rolul pocăinței pentru rezolvarea problemei păcatului. 

 

SUBIECTUL II                 20 puncte 

Se dă textul următor:  

 

,,Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.” (Proverbe 15:1) 

 

Realizează un text argumentativ de 20 – 30 rânduri, pornind de la textul de mai sus, în care să 

precizezi necesitatea îmblânzirii limbii în situațiile tensionate dintre oameni.  

În redactarea textului, trebuie: 

- să respecți construcția unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 

- să elaborezi propria argumentare în concordanță cu tema dată: formularea propriei opinii față de 

ideea pe care o exprimă afirmația dată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei 

concluzii pertinente. 

 

SUBIECTUL III                 40 puncte 

Se dă textul biblic: 

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să 

fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Deuteronomul 5:16) 

Redactează un eseu de 2-3 pagini, în care să-l convingi pe un prieten despre actualitatea poruncii 

divine cu privire la respectul față de părinți . 

 În redactarea eseului ai în vedere următoarele repere: 

1. definirea respectului față de părinți din punct de vedere biblic; 

2. să identifici beneficiile personale ale ascultării de părinți; 

3. să evidențiezi modul în care comunicarea cu părinții poate duce la respectul fată de părinți; 

4. să ilustrezi un exemplu de respect față de părinți și a unui exemplu de lipsă de respect față 

de părinți, din Scriptură;  

 

Notă! Se punctează și structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea logică a 

ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură. 
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE  
 

I. Toate subiectele sunt obligatorii, se acorda 10 puncte din oficiu. 

II. Timpul de lucru este de 3 ore. 

 

Subiectul I                                            30 puncte 

 

1. Pentru definirea corectă a termenului păcat și precizarea termenului hamartiologie, se acordă 6 

puncte. Pentru răspuns parțial corect, se acordă 3 puncte. 

2. Pentru precizarea morții (fizică și/sau spirituală) ca și consecință gravă a căderii omului în păcat, 

se acordă 10 puncte. 

3. Pentru prezentarea corectă a procesului căderii în păcat a unui personaj biblic, se acordă 10 puncte. 

De ex. Moise, Saul, David, Acan, Solomon, Petru.  

4. Pentru arătarea rolului pocăinței în rezolvarea problemei păcatului, se acorda 4 puncte. De 

exemplu, sunt acceptate explicații care includ următoarele aspecte: procesul pocăinței implică 

conștientizare, mărturisire, regret, profundă dorință de schimbare etc. Acestea rezolvă problema 

păcatului prin faptul că aduc iertarea lui Dumnezeu.  

 

Subiectul II                                                       20 puncte 

- 5 puncte pentru construcția unui text 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 unei opinii față de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 

Subiectul III                                             40 puncte 

a) Pentru definirea respectului față de părinți, se acordă 10 puncte, pentru răspuns parțial corect sau 

incomplet se acordă 5 puncte; 

b) Pentru identificarea beneficiilor personale ale respectului față de părinți și prezentarea nuanțată a 

acestora, pentru evidențierea modului în care comunicarea cu părinții poate duce la respectul față 

de părinți și pentru ilustrarea unor exemple biblice pozitive și negative legate de respectul față de 

părinți, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 7,5 puncte; 

c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, 

pentru respectarea parțială a cerinței se acordă 2 puncte; 

d) Pentru construirea logică și coerentă a textului, cu respectarea părților unei compuneri se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parțială a cerinței se acordă 2 puncte;  

e) Pentru caracterul creativ și originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte.   

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Nota finală se stabilește prin împărțirea la 10 a punctajului obţinut. 


