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Varianta 2 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 Se acordă 10  puncte din oficiu. 

 Total 100 de puncte. 

 

SUBIECTUL I                 30 puncte 

 

               Citește cu atenţie versetul următor și răspunde cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:   

               „Şi le-a zis Iisus: „Veniți după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni!” (Mc. 1, 17). 

 

1. Precizează contextul în care Mântuitorul a rostit cuvintele citate;  6.p 

2. Menționează numele Apostolilor care au primit această chemare; 6.p 

3. Explică sensul expresiei: „pescari de oameni” (Mc. 1, 17); 6.p 

4. Identifică două locuri din Sfintele Evanghelii unde Mântuitorul cheamă la apostolat. 6.p 

5. Prezintă importanța chemării la propovăduirea Evangheliei, cu referire la situația actuală6.p 

 

SUBIECTUL II                 20 puncte 

 

               Argumentează în 20 - 25 de rânduri afirmația: Boala este urmare a păcatului, pornind de 

la textul: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ceva mai rău“.”  

(Ioan. 5, 14). 

Pentru a obține punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: 

- respectarea structurii specifice  unui text de tip argumentativ;  

- utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 

- formularea propriei opinii față de mesajul exprimat de afirmația dată; 

- enunțarea a două argumente adecvate ipotezei; 

- formularea unei concluzii pertinente. 

 

SUBIECTUL III                 40 puncte 

 

               Redactează un eseu de 2 - 3 pagini (600 - 900 cuvinte), cu titlul Istoria Nașterii 

Mântuitorului Iisus Hristos, pornind de la relatările Sfinților Evangheliști Marcu și Luca, ținând 

cont de următoarele repere: 

1. Vestirea nașterii Domnului.  

2. Vizita Sf. Fecioare la Elisabeta. 

3. Tăierea împrejur.  

4. Vizita Mântuitorului la Ierusalim la vârsta de 12 ani. 

5. Importanța Nașterii Domnului pentru viața duhovnicească a creștinilor.  

 
 

Pentru a obține punctajul maxim vei avea în vedere următoarele: 
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 respectarea structurii specifice eseului (introducere, cuprins, încheiere); 

 înlănțuirea logică a ideilor; 

 viziunea originală / creativă asupra temei abordate; 

 utilizarea adecvată a limbajului teologic și citarea din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚIA GENERALĂ                    

ÎNVĂȚĂMÂNT  PREUNIVERSITAR 

 

 

OLIMPIADA DE RELIGIE PENTRU SEMINARIILE ȘI LICEELE  TEOLOGICE 

ORTODOXE  

ETAPA NAŢIONALĂ 

SEMINARUL TEOLOGIC ”VENIAMIN COSTACHI” – JUDEȚUL NEAMȚ 

4-7 MAI 2016 

CLASA A X-A,  NOUL TESTAMENT 

 

Varianta 2 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit in barem. 

 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu 

ideile precizate în barem. 

Subiectul I                                            30 puncte 

- Pentru precizarea contextului în care Mântuitorul a rostit cuvintele citate (arestarea Sf. Ioan 

Botezătorul și începutul propovăduirii Mântuitorului la Marea Tiberiadei) 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; 

- Pentru menționarea corectă și completă a numelor celor patru Apostoli (Petru, Andrei, Ioan și 

Iacov) se acordă 1,5 puncte, pentru fiecare apostol menționat. 

- Pentru explicarea corectă și completă a citatului (care evidențiază chemarea la apostolat) 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; 

- Pentru prezentarea corectă și completă a altor două chemări la apostolat (pescuirea minunată 

(Lc. cap. 5), chemarea la apostolat a vameșului Matei (Lc. 5), alegerea celor 12 apostoli (Lc. 

cap. 6) 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. 

- Pentru prezentarea completă și corectă a importanței chemării la propovăduirea Evangheliei, cu 

referire la situația actuală, 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. 

 

 

Subiectul II                                             20 puncte 

1. Pentru respectarea structurii specifice unui text de tip argumentativ se acordă 4 puncte, 

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

acordă niciun punct;  

2. Pentru argumentarea corectă și completă, în concordanță cu tema dată și formularea propriei 

opinii față de mesajul exprimat, se acordă 10 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se 

acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;  
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3. Pentru formularea unei concluzii pertinente se acordă 4 puncte, pentru respectarea parţială a 

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

4. Pentru încadrarea textului de tip argumentativ în limita de spațiu indicat se acordă 2 puncte, 

pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct. 

 

Subiectul III                                         40 puncte 

1. Pentru respectarea reperelor recomandate se acordă 18 puncte, pentru respectarea parţială a 

cerinţei se acordă 9 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct; 

2. Pentru înlănțuirea logică a ideilor, cu respectarea structurii specifice eseului (introducere, 

cuprins, încheiere) se acordă 6 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, 

pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct; 

3. Pentru viziunea originală / creativă asupra temei abordate se acordă 4 puncte, pentru lipsa 

creativității și a originalității textului nu se acordă niciun punct; 

4. Pentru utilizarea adecvată a limbajului teologic și citarea din Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți se 

acordă 10 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 5 puncte, pentru nerespectarea 

cerinţei nu se acordă niciun punct; 

5. Pentru încadrarea eseului în limita de spațiu indicat se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea 

cerinței nu se acordă niciun punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total 100 de puncte. 

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


