
  
Olimpiada de Religie – Licee Teologice Penticostale 

Etapa națională 

DISCIPLINA – STUDIUL NOULUI TESTAMENT  

1-5 mai 2019 

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 textul următor:”Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: 

era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la 

poarta Templului, numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu. Omul 

acesta, când a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. Petru, 

ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el, şi a zis: „Uită-te la noi!” Şi el se uita la ei cu luare aminte, şi 

aştepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau: În 

Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a 

ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele;dintr-o săritură a fost în picioare, şi a 

început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind, şi lăudând pe Dumnezeu.Tot 

norodul l-a văzut umblând şi lăudând pe Dumnezeu”(Fapte 3:1-9), apoi rezolvaţi cerinţele: 

 

1. Prezentați cartea Faptele Apostolilor; 

2. Descrieți desfășurarea evenimentului; 

3. Prezentați personajele din text; 

4. Precizați scopul final al minunilor. 

Se punctează coerenţa, acurateţea exprimării şi utilizarea textelor biblice 

 
SUBIECTUL II         ____      20 puncte 

Scrieți un text argumentativ de 15 – 20 rânduri pornind de la textul: „Isus S-a apropiat de 

ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți 

ucenici din toate neamurile, botezându-I în Numele Tatălui și al Fiușlui și al Sfântului Duh și 

învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la 

sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28:18-20).  

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 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 

căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 

duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să 

vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi 

gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele 

încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu 

care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia 



  
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”.(Efes. 6:13-17), redactează un eseu de  2 - 4 pagini, 

cu titlul Lupta spirituală a creștinului, după următorul plan de idei: 

- prezentarea pe scurt a cărții Epistola lui Pavel către Efeseni; 

- descrierea dușmanului spiritual al copiilor lui Dumnezeu; 

- prezentarea generală a  armurii necesare în lupta spirituală; 

- explicarea versetului care exprimă scopul luptei: ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea 

şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

 

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 X-A 
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Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

SUBIECTUL I      _____ ____        30 puncte 

1. Pentru prezentarea corectă a cărţii „Faptele Apostolilor” 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 desfășurării evenimentului se acordă 6 puncte, pentru fiecare etapă 

prezentată corect se acordă câte  2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se 

acordă niciun punct;  

3. Pentru prezentarea corectă a personajelor 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 scopului final al minunilor 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. 

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 ” Epistola lui Pavel către Efeseni” 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 dușmanului spiritual al copiilor lui Dumnezeu 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 prezentarea generală a  armurii necesare în lupta spirituală se acordă 10 puncte, 

pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se 

acordă niciun punct; 

d) Pentru, explicarea versetului care exprimă scopul luptei: ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea 

rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul, coerent exprimată se acordă 10 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 5 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 acordă10 puncte din oficiu.  

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


