
  
 

Olimpiada de Religie – Licee Teologice Baptiste 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

CLASA a XI-a – Istoria Crețtinismului 

 
* 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: 

 „...se distinge ca fiind primul mare persecutor al Bisericii creștine. Tacitus notează zvonul că el a 

poruncit incendierea care a distrus o parte a Romei.”  (Earle E. Cairns, Creștinismul de-a lungul 

secolelor, p. 85) 

Pornind de la acest text, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Identificaţi persecutorul care s-a făcut vinovat de incendierea Romei; 

2. Prezentaţi pe scurt cauzele persecuțiilor din primele trei secole; 

3. Menţionaţi care a fost primul persecutor al creștinilor descris în Sfânta Scriptură și descrieți 

modul în care s-a manifestat persecuția acestuia. 

 

Subiectul II                      20 puncte 

Argumentaţi, în 20-30 rânduri, afirmaţia:  

 „Răspândirea rapidă a creștinismului, chiar și în perioadele celei mai aspre persecuții, a 

dovedit cu adevărat că sângele martirilor a fost sămânța Bisericii.”     

     (Earle E. Cairns, Creștinismul de-a lungul secolelor, p. 88) 

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 textul: 

”Atât numele cât și definiția Reformei sunt întrucâtva condiționate de concepția istoricului. 

Istoricul romano-catolic nu o va considera niciodată altceva decât o revoltă a protestanților 

împotriva Bisericii Romano-Catolice. Istoricul protestant o consideră o reformă care a readus viața 

religioasă în tiparul Noului Testament. Istoricul secular o socotește o mișcare revoluționară.”  

     (Earle E. Cairns, Creștinismul de-a lungul secolelor, p. 270) 

Pornind de la acest text, alcătuiţi un eseu de 2-4 pagini cu titlul: O Reformă spirituală necesară, în 

care să urmăriţi: 

1. Prezentarea factorului teologic al Reformei protestante; 

2. Esența teologiei lui Luther; 

3. Aportul lui Zwingli la mișcarea evanghelică; 

4. Două contribuții ale lui Calvin la credința reformată. 

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 XI-a – Istoria Creștinismului 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

           
Subiectul I                                                                                                        30 puncte 

1. Pentru precizarea corectă a persecutorului (Nero) se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.  

2. Pentru prezentarea corectă a cauzelor (politice, religioase, sociale, economice) se acordă 16 

puncte, câte 4 puncte pentru fiecare tip de cauză (4x4p=16p); 

3. Pentru menţionarea corectă a primului persecutor al creștinilor, conform Scripturii (Saul din Tars 

/ Pavel) se acordă 5 puncte; pentru descrierea modului în care s-a manifestat persecuția se acordă 5 

puncte, în total 10 puncte. 

 

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 idea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 

 

Subiectul III                                                                                                     40 puncte 

1. 5 puncte pentru prezentarea corectă a factorului teologic al Reformei protestante; 2 puncte pentru 

răspuns parțial corect sau incomplet;  

2. 10 puncte pentru prezentarea corectă și completă a esenței teologiei lui Luther; 5 puncte pentru 

răspuns parțial corect sau incomplet;  

3. 6 puncte pentru prezentarea corectă și completă a aportului lui Zwingli la mișcarea evanghelică; 3 

puncte pentru răspuns parțial corect sau incomplet;  

4. 4 puncte pentru prezentarea corectă a două contribuții ale lui Calvin la credința reformată; câte 2 

puncte pentru fiecare contribuție (2x2p=4p);  

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 teologic și citarea din Sfânta Scriptură.  

 

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

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


