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CLASA A IX-a 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

Subiectul I     _____                 30 puncte 

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate, pornind de la acesta: 

Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de 

smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla 

prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu 

printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” El a 

răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” 

Geneza 3:7-10 

1. Precizați evenimentul  care a generat consecințele la care se referă textul de mai sus. 

2. Menționați ce sentințe a rostit  Dumnezeu asupra personajelor implicate în 

evenimentul precizat anterior 

3. Care este vestea bună pe care o anunță Dumnezeu în contextul în care are loc 

evenimentul 

4. Explicați cum este posibil ca doi oameni creați perfect să poată păcătui. 

 

 

Subiectul II                    20 puncte 

Se dă textul următor: 

 Domnul Şi-a ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său  

 1 Samuel 13:14 

Realizează un text argumentativ de 20-30 de rânduri, pornind de la textul de mai sus, în 

care să argumentezi că David este omul după inima lui Dumnezeu 

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 a 3 argumente adecvate şi 

formularea unei concluzii pertinente. 

 

 

Subiectul III                  40 puncte 

Se dă textul: Exodul din Egipt a fost pentru Israel cel mai mare eveniment din vremurile 

Vechiului Testament. Samuel Shultz, Călătorie prin Vechiul Testament. 

Redactează un eseu de 2-4 pagini cu titlul „Eliberarea poporului Israel din robia egipteană” 

În redactarea eseului se vor avea în vedere următoarele repere: 

Contextul istoric, social și spiritual al poporului înainte de Exod  



  
- Numirea urgiilor și prezentarea rolului pe care acestea l-au avut în contextul ieșirii din 

Egipt 

- Pregătirea poporului pentru a face față ultimei plăgi și precizarea importanței sărbătorii 

instituite cu această ocazie. 

 

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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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

CLASA A IX-A 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

Subiectul I     _____                 30 puncte 

1. Pentru precizarea evenimentului  care a generat consecințele la care se referă textul 

de mai sus se acordă 5 puncte.  

2. Pentru menționarea fiecărei sentințe, din cele trei rostite de Dumnezeu asupra   

personajelor implicate (șarpele, bărbatul, femeia)  se acordă 5 puncte. (pentru 

răspuns parțial se acordă 3 puncte) În total 3x5puncte=15 puncte.   

3. Pentru precizarea  veștii bune pe care o anunță Dumnezeu în contextul în care a avut  

loc evenimentul se acordă 5 puncte.  

4. Pentru construirea unui răspuns care face referire la libertatea umană se acordă 5 

puncte. 

 

Subiectul II         __________           20 puncte 

-  5 puncte pentru construcție 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 

• 3 puncte pentru formularea propriei opinii  

• 9 puncte pentru enunțarea corectă a argumentelor (3x3p) 

• 3 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente 

 

Subiectul III               __   40 puncte 

- Pentru descrierea fiecărui context (istoric, social și spiritual) se acordă 2 puncte 

(3x2puncte), total 6  puncte  

- Pentru numirea corectă a fiecărei urgii se acordă 1 punct (10x1p=10puncte) . Pentru 

precizarea rolului acestora se acordă 3 puncte (pentru formularea unui răspuns parțial se 

acordă 1 punct),  total 13 puncte 

-  Pentru descrierea pregătirii poporului pentru a face față ultimei urgii, se acordă 4 puncte. 

(pentru un răspuns parțial se acordă 2 puncte). Pentru numirea sărbătorii instituite 

(Paștele) se acordă 1punct și pentru precizarea semnificației sărbătorii se acordă  2 

puncte. Total 7 puncte 

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

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

cerinţei nu se acordă niciun punct; 



  
- 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, pentru 

nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;  

- Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă maxim 6 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. 


