
  
Olimpiada de Religie – Licee Teologice Penticostale 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

DISCIPLINA – STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT  

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 textul următor: Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea de 

la India până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi. Împăratul Ahaşveroş şedea 

atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. (...) Împăratul a iubit pe Estera mai mult 

decât pe toate celelalte femei, şi ea a căpătat trecere şi iubire înaintea lui mai mult decât toate 

celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap şi a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. 

Împăratul a dat un mare ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor lui, un ospăţ în cinstea Esterei. 

(Estera 1:1,2;2:17), apoi rezolvaţi următoarele cerinţe: 

1. Prezentați pe scurt cartea Estera; 

2. Descrieți rolul lui Mardoheu în cartea Estera; 

3. Caracterizați personalitatea Esterei; 

4. Explicați preferința împăratului pentru Estera în locul lui Vasti. 

Se punctează și coerenţa, acurateţea exprimării şi utilizarea textelor biblice 

 
 

SUBIECTUL II         ____     20 puncte 

Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, afirmaţia: „Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste 

el...” Gen.39:21a        

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 

Pornind de la textul: Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să 

cheme pe domnitorii filistenilor şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis 

toată inima lui.” Şi domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi au adus argintul în mâini. Ea l-a 

adormit pe genunchii ei. Şi, chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a 

început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. (...) Filistenii l-au apucat şi i-au scos ochii; 

l-au coborât la Gaza şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă. 

(...) Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de 

mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să mă 

răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!”(...) ” Samson a zis: „Să mor împreună cu 

filistenii!” Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse 

în timpul vieţii. (Jud. 16:18-21; 28;30)  elaborează un eseu cu titlul Samson și Dalila, după 

următorul plan:  

 



  
a. Prezentați pe scurt cartea Judecători; 

b. Descrierea evenimentului prezentat în text; 

c. Caracterizarea lui Samson; 

d. Comentează fraza: Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe 

care-i omorâse în timpul vieţii. 

 

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 Penticostale 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

DISCIPLINA – STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT 

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 prezentarea corectă a cărţii „Estera” se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial 

corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se 

acordă niciun punct; 

2. Pentru descrierea rolului lui Mardoheu în cartea Estera se acordă 6 puncte, pentru 

descrierea incompletă se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se 

acordă niciun punct;  

3. Pentru caracterizarea corectă și completă a personalității Esterei se acordă 6 puncte, pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia nu se acordă niciun punct; 

4. Pentru  explicarea corectă a preferinței împăratului pentru Estera în locul lui Vasti se acordă 

câte 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru 

răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct. 

5. Coerenţa, acurateţea exprimării şi utilizarea textelor biblice 6 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 prezentarea cărții Judecători 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; 

b) Pentru descrierea evenimentului se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau 

incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun 

punct; 

c) Pentru caracterizarea lui Samson se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se 

acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct; 

d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri cu o 

concluzie coerent exprimată se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se 

acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;  

e) 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. 


