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Etapa națională 

DISCIPLINA – DOCTRINE BIBLICE  

1-5 mai 2019 

CLASA A XI-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: 

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să 

faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu 

înțelepciune (Iosua 1:8), apoi rezolvaţi cerinţele: 

 

1. Prezentaţi pe scurt Doctrina despre Biblie; 

2. Prezentaţi structura Bibliei; 

3. Explicaţi utilitatea Bibliei pentru viaţa personală; 

4. Evidenţiaţi autoritatea Scripturii, ca normă de trăire creştină. 

Se punctează și coerenţa, acurateţea exprimării şi utilizarea textelor biblice 
 
 

SUBIECTUL II          __   20 puncte 

 

Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, afirmaţia Dragostea lui Dumnezeu arătată pentru omenire. 

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: „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în 

păcat este rob al păcatului. (Ioan 8:34), redactează un eseu de 2 - 4 pagini, cu titlul Chemarea la 

pocăință, ținând cont de următorul plan: 

a) Originea păcatului; 

b) Căderea omului în păcat; 

c) Consecințele păcatului; 

d) Universalitatea păcatului. 

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 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

1. Pentru prezentarea Doctrinei despre Biblie se acordă 6 puncte, pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

2. Pentru scrierea corectă a structurii Bibliei 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; 

3. Pentru explicarea utilității Bibliei pentru viaţa personală 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 evidenţierea autorității Scripturii, ca normă de trăire creştină 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 arătarea originii 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; 

b) Pentru descrierea căderii omului în păcat 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 enumerarea consecințelor păcatului se acordă 2 puncte pentru fiecare (10 puncte), 

pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;  

d) Pentru explicarea universalității păcatului 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; 

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. 


