
  
 

Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

 

CLASA A V-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

Subiectul I     _____                 30 puncte 

 

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate: „Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 

aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) 

 

1. Cum a afectat păcatul relația omului cu Dumnezeu? 

2. Ce a dat Dumnezeu pentru a rezolva problema păcatului omenirii. 
3. Ce cere Dumnezeu de la om ca acesta să nu piară, ci să aibă viața veșnică? 

4. Descrieți răstignirea Domnului Isus și importanța ei. 
 

Subiectul II                    20 puncte 

 

Alcătuiţi o compunere cu titlul Decalogul: poruncile lui Dumnezeu pentru om de 10 – 20 

rânduri, în care să folosiţi: 

- unde se afla Moise când a primit Decalogul 

- termenul de poruncă 

- expresia: „tablele Legii” 

- cuvântul „cinstește” 

- comentați la alegere una dintre cele 10 porunci 

 

Subiectul III                  40 puncte 

  

Pornind de la textul „Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel:„Scoală-te,   

du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!” 

(Iona 1:1-2), redactațí o compunere de 1-2 pagini, în care să includeți următoarele idei: 

 

1. Răspunsul lui Iona la chemarea lui Dumnezeu. 

2. Comparați ascultarea de Dumnezeu la Samuel și Iona. 

3. Metodele folosite de Dumnezeu pentru corectarea neascultării lui Iona. 

4. Pocăința ninivenilor și efectele ei. 
 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 

logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea corectă a limbajului religios şi folosirea de 

versete din Sfânta Scriptură. 

 

 



  
 

Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

CLASA A V-A 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

Subiectul I     _____                 30 puncte 

 

1. Cum a afectat păcatul relația omului cu Dumnezeu? .............................................................7 p 

2. Ce a dat Dumnezeu pentru a rezolva problema păcatului omenirii. .......................................7 p 

3. Ce cere Dumnezeu de la om ca acesta să nu piară, ci să aibă viața veșnică? .........................7 p 

4. Descrieți răstignirea Domnului Isus și importanța ei. .............................................................7 p 

Pentru argumentarea cu texte biblice se acordă ......................................................................... 2 p 

 

 

Subiectul II         __________           20 puncte 

 

Locul unde se afla Moise când a primit Decalogul .................................................................. 3 p 

Utilizarea termenului „poruncă” ...............................................................................................4 p 

Utilizarea corectă a expresiei: „tablele Legii” ......................................................................... 4 p 

Folosirea cuvântului „cinstește” .............................................................................................. 3 p 

Comentarea uneia dintre cele 10 porunci ................................................................................ 3 p 

Structurarea și coerența ideilor ............................................................................................... 3 p 

 

 

Subiectul III               __   40 puncte 

 

1. Răspunsul lui Iona la chemarea lui Dumnezeu.  ................................................................. 9 p 

• pentru răspuns parțial ...................................................................................... 5 p 

2. Comparație între ascultarea de Dumnezeu la Samuel și Iona. .............................................9 p 

•  pentru răspuns parțial ...................................................................................... 5 p 

3. Metodele folosite de Dumnezeu pentru corectarea neascultării lui Iona. ............................9 p 

• pentru răspuns parțial ...................................................................................... 5 p 

4. Pocăința ninivenilor și efectele ei. ............................................................................................9 p 

• pentru răspuns parțial ...................................................................................... 5 p  

 

Structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, 

originalitatea lucrării, utilizarea corectă a limbajului religios şi folosirea de versete din Sfânta 

Scriptură. ................................................................................................................................. 4 p 

 

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

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 


