
  
 

Olimpiada de Religie – Licee Teologice Baptiste 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

DISCIPLINA - STUDIUL NOULUI TESTAMENT 

CLASA A X-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: 

„Diferențele individuale dintre evanghelii sunt contrabalansate de asemănări remarcabile, în 

ceea ce privește ordinea, conținutul și frazeologia. Întrucât ele se ocupă de aceeași persoană, 

este firesc să existe în mare măsură un acord în cee ce privește selecția și descrierea 

principalelor aspecte ale lucrării lui Isus.” Merrill C. Tenney, Studiu al Noului Testament 

1. Menționați tema centrală a evangheliilor. 

2. Enumerați evangheliile sinoptice. 

3. Definiți termenul sinoptic. 

4. Precizaţi cum este prezentat Isus Cristos în fiecare din evangheliile sinoptice. 

5. Explicați 2 teorii propuse pentru rezolvarea problemei evangheliilor sinoptice. 

Subiectul II                    20 puncte 

Se dă textul următor: 

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;17. Deoarece 

în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la 

credinţă, după cum este scris: "Cel neprihănit va trăi prin credinţă."  Romani 1:16-17 

 

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

care să precizezi faptul că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 

crede. 

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 

Alcătuiţi un eseu de minimum 2 pagini cu titlul: Înviat împreună cu Cristos: experienţa 

convertirii apostolului Pavel. În realizarea eseului veţi avea în vedere următoarele cerinţe: 

1. Saul – prigonitorul primilor creştini; 

2. Convertirea lui Saul; 

3. Misiunea apostolului Pavel. 

       

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.                                                                                                                              



  
 

Olimpiada de Religie – Licee Teologice Baptiste 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

 

DISCIPLINA - STUDIUL NOULUI TESTAMENT 

 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

CLASA A X -A 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• 10 puncte se acordă din oficiu. 

• 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. Pentru menționarea corectă a temei centrale a evangheliilor (Persoana şi lucrarea lui Isus 

Cristos) se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial se acordă 2 puncte, pentru răspuns 

incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

2. Pentru enumerarea corectă a evanghelilor sinoptice (Matei, Marcu, Luca) se acordă 6 

puncte (3 x 2 p), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

3. Pentru definirea corectă a termenului sinoptic (a vedea împreună) se acordă 4 puncte. 

Pentru răspuns parțial corect se acordă 2 puncte., pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

nu se acordă niciun punct; 

4. Pentru precizarea corectă a modului în care este prezentat Domnul Isus în evagheliile 

sinoptice (Matei – Mesia; Regele promis, fiul lui David; Marcu  - Robul lui Dumnezeu, Fiul 

lui Dumnezeu, Slujitorul; Luca – Fiul Omului) se acordă 6 puncte (3x2p). Pentru răspuns 

incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

5. Pentru explicarea corectă a 2 teorii ( teoria tradiţiei orale, teoria împrumutului reciproc, 

teoria surselor documentare) pentru rezolvarea problemei evangheliilor sinoptice se acordă 

10 puncte (2x5p). Pentru răspuns partial corect se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect 

sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

 

 

Subiectul II         __________           20 puncte 

1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru 

respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă 

niciun punct; 

2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, 

pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 8 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se 

acordă niciun punct. 

 

 

 



  
Subiectul III               __   40 puncte 

a. Pentru cunoaşterea şi precizarea împrejurărilor în care a acţionat Saul din Tars în 

prigonirea Bisericii se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 

acordă 5 puncte. 

b. Pentru prezentarea momentului convertirii lui Saul se acordă 8 puncte, pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte. 

c. Pentru prezentarea misiunii apostolului Pavel (activitatea de predicare a Evangheliei şi 

călătoriile misionare ) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 

acordă 6 puncte. 

d. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios si citarea din Sfanta Scriptură se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte. 

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

acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte,; 

f. Pentru caracterul creativ si originalitatea textului redactat se acordă 4 puncte, pentru 

lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă nici un punct; 

 

 

 

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

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


