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▪ 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 următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele: “Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. 

Și semănând el, una a căzut lângă drum … alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea, au înăbușit-

o....” (Luca 8,5-7) 

1. Identificaţi  pilda; 

2. Explicați înțelesul simbolurilor ,,sămânța” și ,,spini”;  

3. Precizați două învățături morale, care se desprind din pildă; 

4. Formulați două enunțuri în care să arătați cum pot fi aplicate aceste învăţături în viaţa de zi cu zi. 

 

Subiectul II                                                                   20 puncte 

 

Alcătuiți o compunere cu titlul ”Icoana în viața creștinului”, de 10-15 rânduri, în care să folosiți: 

 

a) Două sintagme care definesc icoana; 

b) Motivul cinstirii icoanelor; 

c) Modalitățile de cinstire ale icoanelor; 

d) Funcțiile icoanei; 

e) Termenul care definește prima icoană nefăcută de mână omenească.  

 

Subiectul III                                                      40 puncte 

 

Pornind de la textul:  „Am văzut casa și m-am gândit la arhitect; am văzut lumea și am înțeles Pronia, am 

văzut corabia fără cârmaci, scufundându-se; am văzut faptele oamenilor neisprăvind nimic fără 

Dumnezeu, care le conduce; am văzut cetăți și republici deosebite în constituția lor și am înțeles că toate 

există prin rânduiala lui Dumnezeu. Turma e de la păstor, iar creșterea tuturor pe pământ e de la 

Dumnezeu.” (Sf. Efrem Sirul), elaborează o compunere de 1-2 pagini despre modul cum își manifestă 

Dumnezeu grija Sa față de lume. 

 



BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

▪ Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin 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 

1. Pentru identificarea  corectă a pildei se acordă  5 puncte (Pilda Semănătorului),  pentru răspuns  

      incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

2. Pentru explicarea corectă a simbolurilor “sămânța”, “spini” (Cuvântul lui Dumnezeu; grijile prea 

multe, plăcerile lumești și diferitele preocupări ale oamenilor) se acordă 5 puncte (2,5p.x2), pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte; 

3. Pentru precizarea corectă a două învățături morale se acordă 10 puncte (5p.x2), pentru răspuns parţial 

corect sau incomplet se acordă 5 puncte (2,5p.x2), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 

0 puncte; 

4. Pentru formularea corectă a celor două enunțuri se acordă 10 puncte (5p.x2), pentru răspuns parţial     

      corect sau incomplet se acordă 5 puncte (2,5p.x2), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă     

      0 puncte. 

 

Subiectul II                                                                     20 puncte 

a. Pentru  formularea corectă a două sintagme care definesc icoana se acordă 3 puncte (2x1,5p.), pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 

acordă 0 puncte; 

b. Pentru  formularea corectă a motivului cinstirii icoanelor se acordă 3 puncte, pentru răspuns parţial 

corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 

puncte; 

c. Pentru formularea corectă a modalităților de cinstire ale icoanelor se acordă 3 puncte, pentru răspuns 

parţial corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 

0 puncte; 

d. Pentru precizarea corectă a funcțiilor icoanei (harică, latreutică, educativ-religioasă/ pedagogică, 

estetică), se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru 

răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

e. Pentru  formularea corectă a termenului care definește prima icoană nefăcută de mână omenească 

(mahramă) se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 



f. Pentru respectarea structurii compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, 

originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios se acordă 5 puncte, pentru respectarea 

parțială a cerinței se acordă 2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se acordă 0 puncte. 

 

Subiectul III                                                                 40 puncte 

a. Pentru explicarea modalităților de manifestare ale celor trei aspecte ale providenței divine 

(conservare, conlucrare, cârmuire/ conducere) asupra creației se acordă 15 puncte (5x3p.), pentru 

răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7,5 puncte (2,5x3p.), pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia se acordă 0 puncte; 

b. Pentru precizarea importanţei providenței divine (toate le lucrează Dumnezeu spre folosul și 

mântuirea noastră) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 

puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte; 

c. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a 

cerinţei se acordă 2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se acordă 0 puncte; 

d. Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se 

acordă 0 puncte;  

e. Pentru originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,  pentru lipsa originalităţii textului se acordă 

0 puncte. 

 

  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. 

 

 

 


