
  
Olimpiada de Religie – Licee Teologice Penticostale 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

CLASA a XII-a 

DISCIPLINA – PNEUMATOLOGIE 

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: El mi-a zis: „Proroceşte şi vorbeşte duhului! Proroceşte, fiul omului, şi zi 

duhului: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste 

morţii aceştia ca să învie!” (Ezechiel 37:9), apoi rezolvaţi cerinţele 

 

1. Precizaţi simbolul Duhului Sfânt prezent în text; 

2. Explicaţi semnificaţia simbolului identificat; 

3. Menţionaţi alte trei simboluri ale Duhului Sfânt, care nu sunt expuse în text; 

4. Explicaţi formularea biblică: „suflă peste morţii aceştia ca să învie!””. 

Se punctează și  coerenţa, acurateţea exprimării şi utilizarea textelor biblice 

 

SUBIECTUL II        ____   20 puncte 

 

Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, afirmaţia: Duhul Sfânt ajută în rugăciune, potrivit Cuvântului: 

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar 

însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este 

năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. (Rom.8:26,27) 

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: Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul 

adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan 15:26) redactează un 

eseu de 2 - 4 pagini cu titlul Duhul Adevărului, după un plan al ideilor care rezultă din text: 

a. Identificarea persoanei care vorbește; 

b. Explicați denumirea Duhului Sfânt Mângâietorul; 

c. Enumerați și explicați alte două denumiri ale Duhului Sfânt; 

d. Călăuzirea Duhului în tot adevărul. 

 

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 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

CLASA a XII-a 

DISCIPLINA – PNEUMATOLOGIE 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

10 puncte se acordă din oficiu. 

 

SUBIECTUL I      _____ ____        30 puncte 

1. Pentru precizarea corectă a simbolurilor Duhului Sfânt se acordă 1 puncte, pentru răspuns 

incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

2. Pentru explicarea corectă a simbolului identificat 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; 

3. Pentru menţionarea corectă a altor trei simboluri  ale Duhului Sfânt se acordă 3 puncte (1 

punct pentru fiecare simbol), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă 

niciun punct; 

Pentru explicarea corectă a fiecărui simbolul se acordă 5 puncte pentru fiecare simbol 

explicat (15 puncte), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte 

pentru fiecare simbol, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

4. Pentru explicarea corectă a afirmației ” din inima lui vor curge râuri de apă vie” 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 identificarea persoanei care vorbește se acordă 1 puncte, pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

b) Pentru explicarea denumirii Duhului Sfânt Mângâietorul 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 enumerarea altor două denumiri ale Duhului Sfânt se acordă 1 puncte pentru fiecare 

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

Pentru explicarea fiecărei dintre cele două denumiri ale Duhului Sfânt se acordă 5 puncte 

(10 puncte), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte pentru fiecare 

denumire explicată, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

d) Pentru arătarea faptului că Duhul călăuzește în tot adevărul se acordă 7 puncte, pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 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. 


