
 

TEST DE EVALUARE 

Petrea Luminița, Școala Gimnazială Nr. 10 Galați 

A. Alegeți varianta corectă: 

 

1. În Simbolul credinței,  Dumnezeu Tatăl este numit: 

a. Mângâietorul; 

b. Atotțiitorul; 

c. Sfințitorul. 

2. Biserica a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, în chip nevăzut la: 

a. Cincizecime; 

b. Jertfa de pe Cruce; 

c. Înălțarea la cer. 

3. Duhul Sfânt purcede din: 

         a. Tatăl; 

         b. Tatăl și Fiul; 

         c. Fiul. 

4. Harul divin este: 

            a. propriu credinței oamenilor; 

            b. energie divină necreată; 

            c. atras de faptele bune. 

5. Judecata Universală va fi: 

             a. dreaptă, particulară și definitivă; 

             b. provizorie, publică și dreaptă; 

             c. publică, dreaptă și definitivă. 

6. În Crez se mărturisește credința în: 

             a. învierea morților; 

             b. sfintele moaște; 

             c. sfintele icoane. 

7. Fiul lui Dumnezeu mai este numit: 

           a. Cuvântul lui Dumnezeu; 

           b. Sfințitorul; 

           c. Proniatorul.  

8. Însușirile Bisericii, conform articolului 9 din Crez, sunt: 

a. una, sfântă, indisolubilă, apostolică; 

b. una, divină, apostolească, sobornicească; 

c. una, sfântă, sobornicească și apostolească. 

9. Mântuirea se dobândește prin: 

            a. ajutorul lui Dumnezeu; 

            b. har, credință și fapte bune; 

            c. credința în forțele proprii. 



 

10. La sfârșitul lumii, oamenii vor fi judecați de: 

                a. Dumnezeu Tatăl; 

                b. Dumnezeu Fiul; 

                c. Dumnezeu Sfântul Duh. 

 

B.  Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri, notând A (adevărat) sau  

F (fals): 

1. Formularea Crezului s-a datorat  apariției ereziilor. A/F 

2. Apostolicitatea Bisericii se referă la totalitatea oamneilor, indiferent de credință.  A/F 

3. Harul Sfântului Duh este împărtășit credincioșilor prin Sfintele Taine. A/F 

4. Prin succesiune apostolică se înțelege transmiterea neîntreruptă a harului de la Sfinții 

Apostoli. A/F 

5. Judecata Particulară va avea loc la sfârșitul lumii.  A/F 

6. Simbolul credinței a fost alcătuit la primul sinod ecumenic. A/F 

7. Din Biserică fac parte credincioșii care mărturisesc aceeași credință și se împărtășesc cu 

aceleași Sfinte Taine.  A/F 

8. Dumnezeu Duhul Sfânt se naște din Tatăl.  A/F  

9. La Judecata Universală va fi judecat doar sufletul.  A/F 

10. Biserica este Trupul Tainic al lui Hristos.  A/F 

 

C. Dacă veţi completa rebusul, de la A la B veţi descoperi numele Apostolului românilor. 

1. Pe actualul teritoriu ....................din ţara noastră, a predicat Sfântul Apostol Andrei. 

2. Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe 30 ............... . 

3. Sfântul Apostol Andrei a fost răstignit pentru..................... în Hristos. 

4. Fratele Sfântului Apostol Andrei se numeşte ......................... . 

5. Sfântul Apostol Andrei a întemeiat primele ....................... de la noi. 

6. Sfinţii Apostoli au predicat învăţătura lui .................... . 

                                                            A 

1         

 2         

3         

4     

5        

6       

                                                                        B 

 



 

D. Completează spațiul lacunar folosind cuvintele din paranteză:                      

„ Atunci va zice …………………….  celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui 

…….., moșteniți …………………….. cea …………………..  vouă de la întemeierea lumii. 

Căci …………….  am fost și Mi-ați dat să mănânc; ………………..  am fost și Mi-ați dat să 

beau; străin am fost și M-ați ……………..; gol am fost și M-ați ………………..; ………………. 

am fost și M-ați cercetat; în …………………..  am fost și ați venit la mine.” (Mt. 25, 34-36) 

          (îmbrăcat, flămând, bolnav, Meu, însetat, pregătită, Împăratul, împărăția, primit, temniță) 

 

Barem de corectare 

A. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,25puncte (10x2,50p=25p.), după cum urmează: 

1- b; 2- b; 3- a; 4- b; 5- c; 6- a; 7- a; 8- c; 9- b; 10- b;  

B. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,25 puncte (10x2,50p=25p.), după cum 

urmează: 

1- A; 2- F; 3- A ; 4- A; 5- F; 6- F; 7- A; 8- F ; 9- F; 10- A;  

C. (orizontal) 1. Dobrogea;  2. noiembrie; 3. credința; 4. Petru; 5. biserici; 6. Hristos; 

            A – B (vertical) – Andrei (6 x 5p= 30p) 

D. Împăratul, Meu, împărăția, pregătită, flămând, însetat, primit, îmbrăcat, bolnav, temniță; 

(10 cuvinte x 1p = 10p) 

 

10 punct din oficiu 

TOTAL: 100 puncte 


