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CLASA A VI –A 
 

❖ Toate subiectele sunt obligatorii. 

❖ Timpul de lucru este de 3 ore. 

❖ 10 puncte se acordă din oficiu. 

 

Subiectul I                                                                 30 puncte 

 

Citește cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele formulate: 

„Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret, şi le era supus. Mamă-Sa păstra toate 

cuvintele acestea în inima ei. Și Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”           (Luca 2:51-52) 

 

1. Enumeră numele celor două perechi de frați, ucenicii Domnului Isus. 

2. Menționează trăsăturile de caracter ale Domnului Isus care se desprind din versetul citat. 

3. Indică numele ucenicului care L-a vândut și a celui care s-a lepădat de Domnul Isus. 

4. Precizează, ocupațiile de bază ale oamenilor din Țara Sfântă din vremea Mântuitorului. 

5. Menționează câte zile au trecut de la învierea și până la înălțarea Domnului Isus la cer. 

6. Indică numele primei persoanei care L-a văzut pe Domnul Isus după înviere.  

 

Subiectul II                                                               20 puncte 

 

Prezintă în 15-20 rânduri evenimentele legate de botezul și ispitirea Domnului Isus, în care se 

vor regăsi termeni ca: Iordan, pustiu, Ioan Botezătorul, Duhul Sfânt, 40 de zile și 40 de nopți, 

îngeri. 

 

În redactarea textului, trebuie: 

- să respecți coerența exprimării, structurarea corectă a ideilor exprimate, utilizarea unui 

vocabular adecvat prezentării unei teme biblice 

- să elaborezi propria concluzie despre tema dată 

 

Subiectul III                                                                40 puncte 

  

Pornind de la textul: 

„El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 

vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pânea noastră cea de toate 

zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi; şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne 

este dator; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.”           (Luca 11:2-4) 

 

Elaborează o compunere de 1-1,5 pagini,  cu tema „Rugăciunea Domnească”, în care să ai în 

vedere următoarele aspecte: 

a) Dumnezeu ca Tată; 

b) folosirea apelativului „Tată” de către cei care sunt copii ai lui Dumnezeu; 

c) explicarea conținutului rugăciunii;  

d) importanța rugăciunii; 

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

ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea altor versete din 

Sfânta Scriptură în legătură cu tema dată. 



  
 

CLASA A VI-A 

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                                                    30 puncte 

1. Pentru enumerarea corectă a celor două perechi de frați (Andrei și Simon / Petru, Iacov și Ioan) 

se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte; 

2. Pentru menționarea corectă a trăsăturilor de caracter ale Domnului Isus desprinse din versetul 

citat (supus / ascultător, înțelepciune, plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor) se 

acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte; 

3. Pentru indicarea corectă a numelui ucenicului care L-a vândut (Iuda) și a celui ce s-a lepădat 

de Domnul Isus (Petru) se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 

acordă 4 puncte; 

4. Pentru precizarea corectă a ocupațiilor de bază ale oamenilor din Țara Sfântă din vremea 

Mântuitorului (cultivarea pământului, creșterea animalelor, pescuitul, comerțul) se acordă 6 

puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte. 

5. Pentru menționarea corectă a numărului de zile ce au trecut de la învierea și până la înălțarea 

Domnului Isus la cer (40 zile) se acordă 3 puncte. 

6. Pentru indicarea corectă a numelui primei persoanei care L-a văzut pe Domnul Isus după 

înviere (Maria Magdalena) se acordă 3 puncte. 

 

Subiectul II                                                          20 puncte 

   1.    Pentru coerența exprimării, structurarea corectă a ideilor exprimate, utilizarea unui vocabular 

adecvat prezentării unei teme biblice se acordă 15 puncte; 

   2.  Pentru elaborarea corectă şi completă a propriei concluzii despre tema dată, se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte. 

 

Subiectul III                                                                           40 puncte 

  

a) Pentru abordarea complexă se acordă 6 puncte, pentru răspuns parțial corect sau incomplet se 

acordă  4 puncte; 

b) Pentru sublinierea corectă a relației Tată – fiu se acordă 6 puncte, pentru răspuns parțial corect 

sau incomplet se acordă  4 puncte; 

c) Pentru explicarea conținutului rugăciunii se acordă 10 puncte, pentru răspuns parțial corect sau 

incomplet se acordă  6 puncte; 

d) Pentruu  sublinierea importanței rugăciunii se acordă 6 puncte, pentru răspuns parțial corect 

sau incomplet se acordă  4 puncte; 

e) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 4 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte; 

f) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se 

acordă 4 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte;  

g) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 4 puncte. 

       

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

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

 

 


