
Test de evaluare sumativă 

 

CRĂCIUN CĂTĂLIN 

Școala Gimnazială ,,George Vâlsan’’Amara-Ialomița 

 

❖ Toate subiectele sunt obligatorii. 

❖ 10 puncte se acordă din oficiu. 

Subiectul I          30  puncte 

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:  

 
„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!“ (Ioan 12, 13). 

  1. Precizați   când a avut loc evenimentul menționat în text? 

    2. Evidențiază motivul pentru care a fost ovaționat Fiul lui Dumnezeu? 

    3. Identifică și explică  virtutea de care adat dovadă Mântuitorul Iisus Hristos la acest 

eveniment. 

    4. De ce a fost numit ,,Împăratul lui Israel’’?. 

Subiectul al II-lea                    20 puncte 

Realizați o compunere de 10 – 15 rânduri (100-150 cuvinte), în care  să faceți referire la 

Moștenirea neamului românesc, moștenire pe care o purtâm zilnic cu noi, aceea a eroilor acestui 

neam. 

a) Precizați  momentul când  sunt cinstiți acestia religios? 

b) Prezentați  la câte zile după Învierea Domnului are loc aceasta sărbătoare.;  

       c) Identificarea și sublinierea importanței eroilor în păstrarea unității d ecredință și de neam 

 

Pentru a obţine punctajul maxim, veţi avea, în vedere următoarele repere: 

1. propunerea unui titlu sugestiv; 

2. corelarea conţinutului compunerii cu titlul dat; 
3. inserarea structurilor impuse  în textul redactat; 

4. încadrarea compunerii în limita de spaţiu indicată                                                                                                                                                                                                                                 

Subiectul al III  -lea                 40 puncte  

Pornind de la : ,,Numai Hristos, Domnul ne poate  da eliberaea de păcate  și odihna Duhului 

Sfânt. Căci nu s-a spus de către Ioan : Iată mielul  lui Dumnezeu cel ce  ridică pacatele lumii? 

Doar el dă mântuirea, celor care –l caută neîncetat’’  Sfântul Macarie Egipteanul Alcătuiţi o 

compunere de una-două pagini, în care  să prezentaţi despre importanţa Botezului Domnului 

pentru noi creștinii, precum și diferența dintre Botezul Sfântului Ioan Botezătorul și botezul 

creștin 

În  redactarea compunerii țineți cont și de: 

1. Evidențiați  tipul de botez  săvârșit de către  Sfântul Ioan Botezătorul și explicați simbolistica 

acestuia; 

2. Descrierea unei situaţii concrete în care ați luat parte la sărbătoarea Bobotezei.  



3. Respectarea  părților compunerii, acordarea unui titlu potrivit, utilizarea corectă a termenilor 

teologici și citarea din Sfânta Scriptură  .                                             

 

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. 

 

Barem 

• 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 precizarea   Sărbătorii  se acordă 2 puncte, pentru răspuns parţial corect se acordă 1  

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

2. Pentru  menționarea  motivului ovațiunii   se acordă 8 puncte, răspuns parţial sau incomplet  

5 puncte, răspuns incorect sau lipsa acestuia niciun punct. 

3. Pentru identificarea virtuții și explicarea acesteia  se acordă 12 puncte (2x6p), pentru 

răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct; 
4. Pentru explicarea corectă  a expresiei ,, Împăratul lui Israel’’, se acordă 8 puncte, pentru 

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

acestuia nu se acordă niciun punct. 

Subiectul al  II-lea_________________________________________________  20 puncte 

 

1. Pentru propunerea unui titlu sugestiv se acordă 1 puncte, pentru nerespectarea cerinței 

nu se acordă niciun punct;  

2. Pentru corelararea conţinutului compunerii cu titlul dat se acordă 2 puncte, pentru 

răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; 

3. Se acordă 15 puncte  identificarea și sublinierea importanței eroilor în păstrarea unității d 

ecredință și de neam 

4. Pentru încadrarea compunerii în limita de spaţiu indicată se acordă 1 punct, pentru 

nerespectarea cerinței nu se acordă niciun punct;  

Subiectul  al III-lea____________________________________________________40 puncte 

Fiecare răspuns corect se punctează astfel : 

1. Pentru evidențierea tipului Botezului Sfântului Ioan Botezătorul  se acordă 15 puncte 

astfel:  

a. 10 p rezumatul corect, 5p-parţial, niciun punct-deloc  şi 10 puncte explicaţia 

corectă a simbolurilor  

b. 5x 2p=10p, câte 1 punct-parţial corect, niciun punct-deloc   

2. Pentru descrierea unei situații concrete    se vor  cordă  10 puncte , câte 1 punct-parţial 

corect,  niciun punct-deloc   

 

3. Pentru respectarea  părților compunerii, acordarea unui titlu potrivit, utilizarea corectă a 

termenilor       teologici și citarea din Sfânta Scriptură  se acordă  5 puncte (2p+1p+2p), 

astfel: a) pentru respectarea structurii unei compuneri se acordă  2 puncte, pentru 

respectarea parţial corectă sau incompletă a acesteia se acordă 1 punct, pentru 



nerespectarea structurii unei compuneri nu se acordă nuciun punct;b) pentru stabilirea 

unui titlu adecvat, corespunzător problematicii propuse se acordă 1 puncte, pentru 

stabilirea unui titlu total neadecvat sau lipsa acestuia nu  se acordă niciun punct; 

c) pentru redarea a cel puţin un  citat din Sf. Scriptură– 2 puncte, lipsa– niciun punct. 

 

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

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

 

 

 


