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Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

 

CLASA A XII –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 cele două texte, apoi rezolvă cerinţele formulate: 

 

„Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să 

trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.”(Galateni 5:13) 

„Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, 

ci ca niște robi ai lui Dumnezeu.”(1Petru 2:16) 

 

1. Prezintă conceptul de slobozenie așa cum reiese din cele două texte. 

2. Explică diferența dintre libertate în înțelegere/sens creștin și libertinaj. 

3. Ilustrează două exemple în care libertatea creștină greșit înțeleasă poate duce la 

libertinaj. 

4. Precizează modul în care credinciosul autentic trebuie să se raporteze la problematica 

drogurilor. 

 

SUBIECTUL II                      20 puncte 

 

Pornind de la textul:  

„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, 

după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este 

supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca 

s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea 

Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă 

şi fără prihană. (Efeseni 5:22-27), 

 

argumentează în 20 – 30 rânduri rolul soțului și al soției în familia creștină raportat la 

modelul Domnului Isus Hristos. 

În redactarea textului, trebuie: 

- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, 

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 

- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei 

opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate 

şi formularea unei concluzii pertinente. 

 

 

SUBIECTUL III                      40 puncte 

Se dă următorul text: 

 

„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi 

învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului 

lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
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starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind 

încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia 

lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate 

privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi 

strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea 

fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” (Efeseni 4:11-16) 

 

Redactează un eseu de 2-4 pagini în care să expui rolul credinciosului în dinamica vieții 

bisericii locale. În alcătuirea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 

1. Defininiția Bisericii lui Hristos și valorile ei fundamentale; 

2. Privilegiile și responsabilitățile fiecărui credincios în biserica locală; 

3. Mărturia vieții creștine în societate; 

4. Aspectul misionar al vieții credinciosului. 

 

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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Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

CLASA A XII-A 

 

 

• 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. 5 puncte pentru prezentarea corectă a conceptului de slobozenie (de ex: a trăi liber 

pentru a fi de folos lui Dumnezeu, slujirea altora cu altruism, renunțarea la ); 

• 3 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet; 

2. 10 puncte pentru explicarea corectă a diferenței dintre libertate și libertinaj;  

• 6 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet; 

3. 5 puncte ilustrarea corectă a două exemple; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial corect; 

4. 10 puncte pentru precizarea corectă a modului în care credinciosul autentic trebuie să se 

raporteze la problematica drogurilor. 

• 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 

 

Redactează un eseu de 2-4 pagini în care să expui rolul credinciosului în dinamica vieții 

bisericii locale. În alcătuirea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 

1. Defininiția Bisericii lui Hristos și valorile ei fundamentale; 

2. Privilegiile și responsabilitățile fiecărui credincios în biserica locală; 

3. Mărturia vieții creștine în societate; 

4. Aspectul misionar al vieții credinciosului. 

 

1. 6 puncte pentru formularea unei definiții biblice a Bisericii și menționarea valorilor ei 

fundamentale 
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• 4 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet; 

2. 8 puncte pentru menționarea privilegiilor și a responsabilităților credinciosului în 

biserica locală 

• 5 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet; 

3. 5 puncte pentru prezentarea mărturiei vieții creștine în societate; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial corect; 

4. 6 puncte pentru evidențierea aspectului misionar al vieții credinciosului; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial corect; 

5. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 

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

cerinţei nu se acordă niciun punct; 

6. Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se 

acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru 

nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;  

7. Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,  pentru 

lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct. 

 

      

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

 

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

 


