
  

 

Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

CLASA A XI –A 

 

Proba scrisă 

 

❖ Toate subiectele sunt obligatorii 

❖ Timpul de lucru este de 3 ore 

❖ 10 puncte se acordă din oficiu 

 

SUBIECTUL I   ___              _____  30 puncte 

Citește cu atenție textul următor: 

Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi 

zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: 

leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe 

înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur 

înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!  

 

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

1. Precizează cartea din Biblie din care face parte textul și autorul acesteia 

2. Menționează două trăsături de caracter și definește-le. 

3. Prezintă patru modalități prin care se poate forma caracterul creștin 

4. Identifică și explică două beneficii ale dobândirii unui caracter creștin 

 

SUBIECTUL al II-lea             20 puncte 

 Se dă versetul următor: 

Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un 

chimval zăngănitor (1Corinteni 13:1). 

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

prezinți contrastul dintre iubirea autentică și cea falsă. 

- Să respecți contrucția unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 

unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

- Să elaborezi popria argumentare în concordanță cu tema dată: formularea propriei opinii față 

de ideea exprimată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei concluzii pertinente. 

 

SUBIECTUL al III-lea            ___ 40 puncte 

 Realizează un eseu de 2-3 pagini în care să prezinți rolul pe care îl ocupă ACCEPTAREA ȘI 

ÎNCURAJAREA în relațiile interumane. 

În elaborarea eseului se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

  

1. Definirea celor două concepte; 

2. Câte un exemplu de personaj biblic pentru fiecare din cele două virtuți;  

3. Cum se regăsesc cele două virtuți în învățătura epistolelor; 

4. În ce situații de viață pot fi aplicate cele două virtuți. 

 

Notă: Se punctează și structura 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 ȘI NOTATE 

 

❖ Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

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

precizate explicit în barem. 

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

punctajului obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I   ___              _____  30 puncte 

1. 6 puncte pentru precizarea cărții biblice și a autorului acesteia;  

3 puncte pentru răspuns parțial; 

2. 8 puncte pentru menționarea și definirea celor două trăsături de caracter, câte 4 puncte pentru 

fiecare (2x4p=8p); 

3. 8 puncte pentru prezentarea a patru modalități de formare a caracterului creștin. câte 2 puncte 

pentru fiecare (4x2=8p); 

4. 8 puncte pentru identificarea și explicarea corectă a celor două beneficii ale dobândirii 

caracterului creștin. câte 4 puncte pentru fiecare (2x4p=8p). 

 

SUBIECTUL al II-lea             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 pe care o exprimă afirmația dată; 

- 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate; 

- 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 

 

SUBIECTUL al III-lea            ___ 40 puncte 

1. 4 puncte pentru definirea celor două concepte; 

• 2 puncte pentru răspuns parțial; 

2. 7 puncte pentru prezentarea exemplelor biblice care reflectă cele două virtuți; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial; 

3. 7 puncte pentru explicarea celor două virtuți în perspectiva învățăturii epistolelor; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial; 

5. 7 puncte pentru precizarea situațiilor de viață în care se aplică cele două virtuți; 

• 4 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. 


