
                                        OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ 

                                                             Etapa judeţeană 

                                                                Clasa a V-a 

                                                                                            

                                                                                               Prof. Ciceu Doina 

                                                                                               Școala Gimnazială nr.3, Suceava 

 

- Toate subiectele sunt obligatorii; 

 - Timpul efectiv de lucru este de 2 ore; 

 - 10 puncte se acordǎ din oficiu. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                  20 puncte 

 

A. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos. Dacǎ vei considera cǎ sunt adevǎrate, încercuieşte litera 

A, dacǎ vei considera cǎ sunt false, încercuieşte litera F. 

 1. A-F Dumnezeu este Creatorul tuturor celor văzute şi nevăzute.  

2. A-F Moise i-a trecut pe evrei prin Marea Neagră.  

3. A-F Pe Muntele Sinai, Moise a primit de la Dumnzeu Decalogul sau Tablele Legii. 

 4. A-F Regele David a scris cartea Psalmilor. 

 5. A-F Mântuitorul Hristos a fost vestit de profeţi.  

 

B. Încercuieşte varianta corectǎ. Este o singurǎ variantǎ corectǎ. 

 1. Omul a fost creat de Dumnezeu în ziua: a. întâi; b. a patra; c. a şasea.  

2. Legământul lui Dumnezeu cu Noe s-a realizat printr-un: a. jurământ; b. curcubeu; c. profet.  

3. Fiul lui Avraam a fost: a. Adam; b. Isaac; c. David. 

 4. Iosif este un model de: a. iertare; b. invidie; c. lăcomie.  

5. Atunci când aşteptăm liniştiţi desfăşurarea unui eveniment, dăm dovadă de: a. prietenie; b. 

mândrie; c. răbdare.  

 

 

 



SUBIECTUL II                                                                                                  30 puncte 

 

Alcătuiți o compunere de 15- 20 rânduri în care să relatați istoria vieții dreptului Iosif, indicând 

motivul pentru care, acesta este considerat un model de iertare. 

Trebuie să precizați: 

  a. al cui fiu era Iosif 

  b. cum a ajuns in Egipt 

  c. de ce faraonul l-a numit al doilea conducător al Egiptului 

  d. motivul pentru care frații lui au ajuns in Egipt 

  e. comportamentul lui Iosif față de frații săi. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                  40 puncte 

    Pornind de la citatul:” Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău 

şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”(Luca 10,27)  

alcătuiţi o compunere de 1-2 pagini, în care să vorbiţi despre iubirea aproapelui. 

 

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. 
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                                                           BAREM DE CORECTARE  

 

 - Toate subiectele sunt obligatorii; 

 - Timpul efectiv de lucru este de 2 ore;  

- 10 puncte se acordǎ din oficiu 

 

Subiectul I                  __20 puncte 

 

Pentru fiecare rǎspuns corect se acordǎ 2 puncte. Nu se acordǎ punctaj înjumǎtǎţit. 

 A. Urmǎtoarele enunţuri sunt adevǎrate sau false: 1. A; 2. F; 3. A; 4. A; 5. A. 

 B. Urmǎtoarele rǎspunsuri trebuiau încercuite: 1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c. 

 

Subiectul II                  __30 puncte 

 

Pentru fiecare rǎspuns corect se acordǎ 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 

acordă 3puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct. 

 

Subiectul II                  __40 puncte 

 

 

a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 

acordă 10 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct; 

b) Pentru un titlu potrivit şi sugestiv se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 

acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct; 

c) Pentru respectarea numărului de pagini recomandat în realizarea compunerii se acordă 5 puncte, 

pentru respectarea parţială a recomandării se acordă 3 puncte. 



d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, 

pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă 

niciun punct; 

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

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

acordă niciun punct;  

f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,  pentru lipsa creativităţii 

şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct. 

   

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

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

 


