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Etapa națională 

1-5 mai 2019 

CLASA A X –A 

 

Proba scrisă 

 

• 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:  

„Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Corinteni 11:1) 

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

1. Precizează cine este modelul perfect pentru a fi urmat;  

2. Identifică o condiție pentru a fi un model bun, pe baza acestui text; 

3. Menționează cel puțin patru surse de modele pentru tinerii de azi; 

4. Explică pe scurt pericolul idolatrizării unui model. 

 

Subiectul II                            20 puncte 

 

Se dă textul următor: 

”Dar ce iese din gură, vine din inimă, și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile 

rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucru-

rile care spurcă pe om...” (Matei 15:18-20) 

Realizează un text argumentativ de 15-20 de rânduri, pornind de la textul de mai sus, în care 

să precizezi necesitatea preocupării creștinului de ”omul ascuns al inimii”. 

În redactarea textului, trebuie: 

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

utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

- să elaborezi propria argumentare în concordanță cu tema dată; formularea propriei 

opinii față de ideea exprimată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei 

concluzii pertinente. 

 

Subiectul III                                     40 puncte 

 

Pornind de la textul ”Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi 

în groapă?” (Luca 6:39), alcătuiește un eseu de 2-3 pagini, în care să-l convingi pe un coleg 

de importanța unei bune alegeri în ce privește anturajul. 

În alcătuirea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 

1. realizarea unei paralele între prietenia cu Dumnezeu și prietenia cu lumea; 

2. evidențierea necesității călăuzirii lui Dumnezeu în toate domeniile vieții; 

3. viziunea personală asupra temei abordate, ținând cont de influențele modelatoare ale 

anturajului.  

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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Proba scrisă 

 

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 precizarea modelului perfect pentru a fi urmat; 

2. 6 puncte, pentru identificarea unei condiții pentru a fi un model bun; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial corect sau incomplet; 

3. 8 puncte, pentru menționarea a cel puțin patru surse de modele pentru tinerii de azi, câte 2 puncte 

pentru fiecare sursă (2px4=8p);  

4. 12 puncte, pentru explicarea pe scurt a pericolului idolatrizării unui model; 

• 6 puncte pentru răspuns parţial 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 unei opinii. 

- 15 puncte pentru argumentarea în concordanță 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 prietenia cu Dumnezeu și prietenia cu lumea; 

• 4 puncte, pentru răspuns parțial; 

2. 8 puncte, pentru evidențierea necesității călăuzirii lui Dumnezeu în toate domeniile vieții; 

• 4 puncte, pentru răspuns parțial; 

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

modelatoare ale anturajului; 

• 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. 

 


