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CLASA a VIII-a 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru este de 3 ore. 

 

Subiectul I                                            30 puncte 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, 

să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul 

destoinic pentru orice lucrare bună”. (2 Timotei 3:16-17) 

Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 

1. Identifică motivul pentru care Sfânta Scriptură are autoritate în viața credinciosului; 

2. Precizează rolul Cuvântului lui Dumnezeu în viața creștină, potrivit acestui text; 

3. Evidențiază semnificația principiului ”Sola Scriptura” în contextul mișcării evanghelice 

din România; 

4. Comentează în 3-4 rânduri expresia: „ insuflată de Dumnezeu”.  

 

Subiectul II                                           20 puncte 

Se dau textele următoare: 

”Iată, Eu vin curând; și răsplata mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui... 

Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în 

cetate!”. (Apocalipsa 22:12; 14); ”De aceea, prea iubiților, findcă așteptați aceste lucruri, 

siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace”. (1 Petru 3:14). 

Realizează un text argumentativ de 10-12 rânduri, pornind de la textele de mai sus, în care să 

precizezi necesitatea pregătirii temeinice a creștinului în vederea revenirii Domnului 

Isus. 

 

Subiectul III                          40 puncte 

Pornind de la textele: 

 „Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă 

unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia... Bucurați-vă 

cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu 

umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți”. 

(Romani 12:9-10; 15-16) 

Alcătuiește o compunere de 1-2 pagini, în care să prezinți unui prieten în ce constă 

creștinismul autentic, definit prin fapte concrete ca manifestări ale dragostei față de 

semeni. 

În alcătuirea compunerii se vor avea în vedere următoarele repere: 

1. Realizarea unei paralele între dragostea autentică și cea falsă; 

2. Evidențierea unor fapte concrete care demonstreză creștinismul autentic; 

3. Viziunea personală asupra temei abordate, ținând cont de reponsabilitatea 

creștinului față de semeni.  

 

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

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

Sfânta Scriptură. 
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CLASA a VIII-a 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

prevăzute explicit in barem. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

Subiectul I                                          30 puncte 

 

1. 4 puncte  pentru identificarea corectă a motivului pentru care Sfânta Scriptură are autori-

tate în viața credinciosului; 

2. 8 puncte pentru identificarea rolului Cuvântului lui Dumnezeu în viața creștină, potrivit 

acestui text; 

• 4 puncte, pentru răspuns parțial; 

3. 8 puncte pentru evidențierea semnificației principiului ”Sola Scriptura” în contextul 

mișcării evanghelice din România; 

• 4 puncte, pentru răspuns parțial; 

4. 10 puncte pentru comentarea corectă a expresiei: „ insuflată de Dumnezeu”; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial corect sau incomplet.  
 

Subiectul II                                       20 puncte 

 

- 5 puncte pentru construcția de tip argumentativ: 

• 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris; 

• 3 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării în scris; 

- 15 puncte pentru argumentarea în cooncordanță cu tema dată: 

• 5 puncte pentru formularea propriei opinii față de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 
 

Subiectul III                            40 puncte 

 

1. 8 puncte pentru realizarea unei paralele între dragostea autentică și cea falsă; 

• 4 puncte, pentru răspuns parțial; 

2. 8 puncte, pentru evidențierea unor fapte concrete care demonstreză creștinismul autentic; 

• 4 puncte, pentru răspuns parțial; 

3. 9 puncte, pentru viziunea personală asupra temei abordate, ținând cont de reponsabilitatea 

creștinului față de semeni: 

• 5 puncte, pentru răspuns parțial. 
Redactare: 15 puncte 

• 5 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea 

logică a ideilor; 

• 5 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 5 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură. 


