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1-5 mai 2019 

 

CLASA A XII-A 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

SUBIECTUL I         ________  30 puncte 
 

 

1. Definiţi conceptul de revelație. 

2. Enumeraţi cinci atribute ale lui Dumnezeu și explicați la alegere două dintre ele.  

3. Prezentaţi trei dovezi biblice ale învierii Domnului Isus. 

4. Precizați numele doctrinei despre păcat.  
 

SUBIECTUL II        ___________    __20 puncte 
 

Argumentaţi, în 20 – 30 rânduri, afirmaţia „Isus Hristos a fost pe deplin Dumnezeu şi pe 

deplin om într-o singură Persoană, şi aşa va fi pe vecie.” 

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 biblic: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui 

Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23), redactați un eseu 

de 2-4 pagini, în care să evidențiați rolul jertfei Domnului Isus în viața celor ce cred.  

 În redactarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 

a) definirea păcatului din punct de vedere biblic; 

b) precizarea generală a consecințelor păcatului; 

c) descrierea modului în care omul poate dobândi viața veșnică; 

d) evidențierea influenței unui copil al lui Dumnezeu în societate. 

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 XII-A 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

SUBIECTUL I         _____    ______             30 puncte 

1. Pentru definirea corectă a conceptului de revelație (Descoperirea de Sine a lui Dumnezeu)  

se acordă 5 puncte; 

2. Pentru enumerarea corectă a cinci atribute ale lui Dumnezeu, se acordă 5 puncte; pentru 

enumerarea parțială a atributelor lui Dumnezeu, se acordă 2 puncte;  

Pentru explicarea la alegere a două dintre atributele lui Dumnezeu, se acordă 5 puncte; 

pentru răspuns parțial corect, se acordă 2 puncte;  

3. Pentru prezentarea corectă a cinci dovezi ale învierii Domnului Isus (de ex. mormântul gol, 

giulgiul neatins, mărturiile martorilor oculari, mărturiile femeilor, ale celor care L-au 

văzut pe Isus, transformarea ucenicilor, profețiile Vechiului Testament et cet.), se acordă 10 

puncte (2px5=10p); pentru răspuns parțial se acordă 5 puncte;  

4. Pentru precizarea corectă a doctrinei referitoare la păcat (Hamartologia), se acordă 5 

puncte; 

 
 

SUBIECTUL II                        ______            20 puncte 

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

respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 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 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se 

acordă niciun punct. 

SUBIECTUL III                    ______            40 puncte 

a) Pentru definirea păcatului din punct de vedere biblic, se acordă 5 puncte, pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu 

se acordă niciun punct; 

b) Pentru precizarea generală a consecințelor păcatului, se acordă 10 puncte, pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu 

se acordă niciun punct; 

c) Pentru descrierea modului în care omul poate dobândi viața veșnică, se acordă 5 puncte, 

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

acordă niciun punct; 

d) Pentru evidențierea influenței unui copil al lui Dumnezeu în societate, se acordă 5 puncte, 

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

acordă niciun punct; 

 



  
e) 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; 

f) 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;  

g) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat, se acordă 5 puncte, pentru lipsa 

creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct. 

 

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

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

 


