OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, clasele V-XII
Etapa națională- 2022
Probă scrisă
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A V -A
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
__ 30 puncte
Citește cu atenție textul:
„Zis-a Domnul către Moise: «Cioplește două table de piatră (...) și suie-te la Mine în
munte și voi scrie pe aceste table cuvintele Mele»”. (Ieșirea 34, 1)
Pornind de la citatul de mai sus, rezolvă următoarele cerințe:
1. Numește muntele pe care a fost chemat Moise de Dumnezeu;
2. Precizează la ce fac referire cuvintele scrise pe cele două Table ale Legii;
3. Menționează cum se mai numesc cele zece porunci;
4. Explică cum s-a pregătit Moise pentru întâlnirea cu Dumnezeu;
5. Menționează rolul celor zece porunci în viața creștinului.
SUBIECTUL II
20 puncte
Alcătuiește o compunere de 12-15 rânduri cu titlul Învățătura, începutul
înțelepciunii, pornind de la citatul „Iată Eu voi face după cuvântul tău; iată, Eu îți dau minte
înțeleaptă și pricepută, cum nici unul n-a fost ca tine înaintea ta și cum nici nu se va mai
ridica după tine. Îți voi da și ceea ce tu n-ai cerut: bogăție și slavă (…)” (III Regi 3, 12-13),
în care să folosești:
a. numele persoanei biblice la care se referă citatul;
b. două calități ale persoanei biblice identificate;
c. două modalități prin care persoana biblică și-a folosit calitățile primite de la Dumnezeu;
d. rolul calităților personale în viața omului.
SUBIECTUL III

40 puncte

Pornind de la textul biblic: ,,Că de veți ierta oamenilor greșalele lor, ierta-va și vouă
Tatăl vostru Cel ceresc” (Matei 6,14), elaborează o compunere de 25-30 de rânduri în care să
evidențiezi importanța iertării. Dă un titlu potrivit compunerii!
a.
b.
c.
d.

În redactarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte:
prezentarea unui model biblic de iertare dintr-o lecție studiată;
precizarea legăturii dintre modelul biblic identificat și Domnul Iisus Hristos;
explicarea importanței iertării în viața creștinului;
menționarea a două situații în care ți-ai manifestat iertarea față de semeni.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a V-a

OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, clasele V-XII
Etapa națională- 2022
Probă scrisă
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A V -A
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE



Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 puncte)
1. 5 puncte pentru numirea corectă a muntelui Sinai; 0 puncte pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia.
2. 2. 8 puncte (2x4 puncte) pentru precizarea corectă; datoriile omului față de Dumnezeu și
datoriile omului față de aproapele; 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.
3. 3. 5 puncte pentru răspuns corect (Decalog/Legea mozaică); 0 puncte pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia;
4. 4. 6 puncte (2x3 puncte) pentru prezentarea modurilor de pregătire a lui Moise (post și
rugăciune); 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.
5. 6 puncte pentru precizarea corectă a rolului celor zece porunci (respectul față de
Dumnezeu/respectul față de aproapele); 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia.
SUBIECTUL II
(20 puncte)
a. 4 puncte pentru identificarea corectă a persoanei biblice( Solomon);
b. 4 puncte (2x2 puncte) pentru oricare două dintre calități (credința/ înțelepciunea/
dreptatea/ priceperea); 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.
c. 6 puncte (2x3 puncte) pentru menționarea celor două modalități (Pildele/ Construirea
Templului)
d. 6 puncte pentru precizarea rolului calităților personale;
SUBIECTUL III
(40 puncte)
Rezolvarea cerințelor - 30 puncte:
a. 5 puncte pentru prezentarea unui exemplu biblic de iertare (Iosif și frații săi);
b. 10 puncte pentru precizarea corectă a legăturii dintre modelul biblic identificat și Domnul
Iisus Hristos;
c. 7 puncte pentru explicarea nuanțată a importanței iertării în viața creștinului;
d. 8 puncte (2x4 puncte) pentru menționarea a două situații de iertare față de semeni.
Redactarea compunerii - 10 puncte:
- 3 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins și încheiere), înlănțuirea
logică a ideilor;
- 3 puncte pentru originalitatea lucrării;
- 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură;
- 1 puncte pentru alegerea unui titlu potrivit.
Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a V-a
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RELIGIE – CULTUL ORTODOX
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CLASA A VI -A
Varianta 1



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL 1
30 puncte
Citește cu atenție textul următor:
”Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic, Ca să se
împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: "Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele
ascunse de la întemeierea lumii"”. (Matei 13, 34-35)
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezintă modalitățile prin care Mântuitorul Hristos a transmis învățătura Sa;
Numește trei pilde rostite de Mântuitorul Hristos;
Enumeră numele a trei Sfinți Apostoli;
Precizează, în mod corect, „Marea poruncă a iubirii”;
Indică trei modalități de manifestare a iubirii în viața de zi cu zi.

SUBIECTUL 2
20 puncte
Alcătuiește o compunere, de 15-20 rânduri, cu titlul ”Învierea Domnului – sărbătoarea
bucuriei”, în care să ilustrezi:
a) trei tradiții de Sfintele Paști;
b) patru modalități de pregătire sufletească pentru întâmpinarea Învierii Domnului.
Notă!
- ordinea integrării reperelor date în cuprinsul textului este la alegere
- respectarea structurii unei compuneri.
SUBIECTUL 3
40 puncte
Pornind de la textul următor:
”Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Iisus
pentru voi.) (I Tesaloniceni 5,18), elaborează o compunere de maximum o pagină în care să
evidențiezi importanța recunoștinței în viața ta.
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte:
a) precizarea minunii din care reiese recunoștința față de aproapele;
b) prezentarea a patru modalități de manifestare a recunoștinței față de Dumnezeu și față de
semeni;
Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VI-a

c) menționarea unei situații concrete din viața ta în care ai fost recunoscător;
d) valorificarea mesajului din textul citat.
Notă!
Se punctează și structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere),
înlănțuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios
și citarea din Sfânta Scriptură.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VI-a

OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, clasele V-XII
Etapa națională- 2022
Probă scrisă
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A VI -A
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I
1.
2.
3.
4.
5.

__________

30 puncte

3x2puncte = 6puncte (Cuvânt, pilde și minuni)
3x2 puncte fiecare = 6 puncte
3x2 puncte fiecare = 6 puncte
6 puncte (3 puncte pentru precizarea partială a poruncii)
3x2puncte = 6 puncte

SUBIECTUL II

______

_____

20 puncte

a. 9 puncte pentru expunerea a trei tradiții (3x3p=9p);
b. 8 puncte pentru prezentarea modalităților; post, spovedanie și împărtășanie, rugăciune,
participare la Sfintele Slujbe 4x2p=8p
- 2 puncte pentru respectarea structurii unei compunerii;
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu.
SUBIECTUL al III-lea

_______

40 puncte

25 puncte:
a) 5 puncte pentru menționarea minunii (Vindecarea celor 10 leproși);
b) 4x2puncte =8 puncte pentru enumerarea modalităților de manifestare a recunoștinței față de
Dumnezeu și semeni; (rugăciune de mulțumire, rugăciune de slavă, respect față de părinți,
bunici, profesori, colegi, eroii neamului, cuvinte de apreciere și mulțumire, gesturi de
afecțiune, bunăvoință, aprecierea binelui primit)
c) 7 puncte pentru menționarea unei situații concrete
d) 5 puncte pentru valorificarea mesajului din textul citat. (rugăciunea de mulțumire)




Redactare: 15 puncte
4 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor;
5 puncte pentru originalitatea lucrării;
6 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VI-a

OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, clasele V-XII
Etapa națională- 2022
Probă scrisă
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A VII -A
Varianta 1



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Subiectul I

30 puncte

Citește cu atenție textul următor:
„Această aleasă şi sfânta Zi, prima a săptămânii, împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor şi
sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pre Hristos întru toţi vecii.”
Cântarea 8 la Catavasia Învierii
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1.
2.
3.
4.

Identifică numele sărbătorii la care face referire textul dat;
Ordonează cronologic Praznicele Împărătești cu dată fixă;
Menționează Praznicele Împărătești cu dată schimbătoare;
Prezintă o tradiție specifică unui Praznic Împărătesc;

Subiectul al II-lea

20 puncte

Se dă versetul: „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.” (Matei 5, 7)
Realizează un text argumentativ de 15-20 de rânduri, în care să explici manifestarea
bucuriei în viaţa omului prin practicarea milosteniei.
În redactarea textului trebuie:
1. Să respecți construcția unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui
vocabular adecvat exprimării unei opinii;
2. Să elaborezi propria argumentare în concordanță cu tema dată: formularea propriei opinii față de
idea exprimată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei concluzii pertinente.
Subiectul al III-lea

40 puncte

Pornind de la textul:
„Toate Tainele au legătură cu Jertfa și Învierea lui Hristos, cu care ne unim în modul cel
mai deplin în Euharistie. De aceea, prin Euharistie se desăvârșește unitatea Bisericii. [...], în toate
Tainele omul se înnoiește, murind omului vechi și înviind la viața nouă cea din Hristos, murind
egoismului și înviind unei vieți de autodăruire.”
(Părintele Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, ediția a
II-a, Editura Patriarhiei Române, București, 2004, p. 677)
Alcătuieşte o compunere de 1-2 pagini, în care să prezinţi importanţa Sfintelor Taine în
viaţa creştinului.
Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VII-a

1.
2.
3.
4.
5.

În redactarea compunerii vei ține cont de:
Explicarea termenului de „Taină” în învățătura creștin ortodoxă;
Enumerarea Sfintelor Taine;
Evidențierea importanței roadelor Sfintelor Taine;
Prezentarea rolului şi a semnificației Sfintelor Taine în viața creștinului raportându-te la textul dat;
Formularea unui titlu adecvat compunerii.

Notă!
Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VII-a

OLIMPIADA DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, clasele V-XII
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Probă scrisă
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A VII -A
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total obținut pentru lucrare.
Subiectul I

30 puncte

1. Pentru identificarea numelui sărbătorii la care face referire textul dat (Învierea Domnului) se acordă
5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
2. Pentru ordonarea cronologică a Praznicelor Împărătești cu dată fixă se acordă 10 puncte
(5x2p=10p), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte (5x1p=5p), pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
3. Pentru menționarea Praznicelor Împărătești cu dată schimbătoare se acordă 10 puncte,
(4x2,5p = 10p), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
4. Pentru p rezentarea tradiției specifice unui Praznic Împărătesc se acordă 5 puncte, pentru
explicare parțială 3 puncte, explicarea greșită, sau lipsa prezentării nu se acordă niciun punct.
Subiectul al II-lea_________________________________________
1.

2.

20 puncte

Se acordă 5 puncte pentru construcția de tip argumentativ:
- 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris;
- 3 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii
Se acordă 15 puncte pentru argumentarea în concordanță cu tema dată:
- 5 puncte pentru formularea propriei opinii;
- 5 puncte pentru dezvoltarea argumentelor adecvate, valorificând citatul dat;
- 5 puncte pentru extragerea unei concluzii pertinente;

Subiectul al III-lea_____________________________________________

_40 puncte

Fiecare răspuns corect se punctează astfel:
1. 4 puncte pentru explicarea termenului de “Taină”;
2 puncte pentru răspuns parțial, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
2. 7 puncte pentru enumerarea Sfintelor Taine; (7x1p=7p);
3. 3 puncte pentru evidențierea importanței primirii roadelor Sfintelor Taine
2 puncte pentru răspuns parțial, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
4. 14 puncte pentru prezentarea rolului şi a semnificației Sfintelor Taine în viața creștinului cu
referire la textul dat (7x2p=14p);
5. 2 puncte pentru formularea unui titlu adecvat compunerii
Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VII-a

Redactare – (10 puncte)
3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură;
5 puncte pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei
compuneri;
2 puncte pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VII-a
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Probă scrisă
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A VIII -A
Varianta 1



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Subiectul I

30 puncte

Citește cu atenție textul următor: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate”. (II Timotei
3,16)
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1.
2.
3.
4.

Definește „Sfânta Scriptură” și „inspirația divină”;
Menționează pilda scripturistică studiată, care simbolizează învățătura Mântuitorului Hristos.
Numește 4 cărți care fac parte din Sfânta Scriptură.
Prezintă două aspecte ale actualității mesajului biblic.

Subiectul al II-lea

20 puncte

Se dă textul: „Și ne dă nouă, cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de
mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor”. (Sfânta Liturghie)
Realizează un text argumentativ de 15-20 rânduri, în care să prezinți importanța participării
creștinilor la Sfânta Liturghie. În redactarea textului, trebuie:
 Să respecți construcția unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
 Să elaborezi propria argumentare în concordanță cu tema dată: formularea propriei opinii față
de ideea exprimată, enunțarea argumentelor adecvate și formularea unei concluzii pertinente.
Subiectul al III-lea

40 puncte

Pornind de la textul: „Noi credem că adevărata libertate este a nu păcătui, a iubi din toată
inima şi din toate puterile pe Dumnezeu și pe aproapele” (Sfântul Siluan Athonitul), elaborează o
compunere de 1-2 pagini, care să descrie drumul vieții, marcat de obstacole și ajutoare, care îl
conduce pe creștin la adevărata libertate.
În elaborare, vei avea în vedere următoarele repere:
a. Stabilirea unui titlu sugestiv;
b. Prezentarea rolului conștiinței în luarea propriilor decizii la vârsta adolescenței;
c. Enumerarea a patru modalități de păstrare a unei conștiințe curate;
d. Asocierea cu o pildă biblică, care să sublinieze relația dintre libertate și iubire.
Notă! Se punctează structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.
Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VIII-a
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RELIGIE – CULTUL ORTODOX
28 aprilie 2022
CLASA A VIII -A
Varianta 1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
Subiectul I

30 puncte

1. 6 puncte pentru definirea completă și corectă a Sfintei Scripturi, 3 puncte pentru definirea
parțială sau incompletă; 6 puncte pentru definirea completă și corectă a inspirației divine, 3
puncte pentru definiție parțială sau incompletă;
2. 4 puncte pentru menționarea Pildei Semănătorului;
3. 4 puncte (4x1 punct) pentru numirea cărților componente ale Sfintei Scripturi;
4. 10 puncte (2x5 puncte) pentru prezentarea corectă și completă a aspectelor actualității
mesajului biblic; 6 puncte (2x3 puncte) pentru răspuns parțial.
Subiectul al II-lea__________________________________

20 puncte

- 5 puncte pentru construcția de tip argumentativ:
 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris;
 3 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- 15 puncte pentru argumentarea în concordanță cu tema dată;
 5 puncte pentru formularea propriei opinii față de ideea exprimată;
 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate;
 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente;
Subiectul al III-lea______________________________________

_40 puncte

25 puncte
a. 5 puncte pentru alegerea unui titlu sugestiv, 3 puncte pentru alegerea unui titlu mai puțin
sugestiv;
b. 5 puncte pentru prezentarea completă a rolului conștiinței, 3 puncte pentru prezentarea
parțială; 5 puncte pentru particularizarea rolului conștiinței în luarea propriilor decizii la
vârsta adolescenței, 3 puncte pentru particularizarea incompletă;
c. 4 puncte (1x4 puncte) pentru enumerarea a patru modalități de păstrare a unei conștiințe
curate;
d. 2 puncte pentru asocierea cu un text biblic, 4 puncte pentru prezentarea relației dintre
libertate și iubire în textul ales;
Redactare: 15 puncte
a. 5 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor;
b. 5 puncte pentru originalitatea lucrării;
c. 5 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VIII-a

