
DATA: ………………………………………….. 
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:…………………………………………………………….. 
PUNCTAJUL OBȚINUT/NOTA:……………………………………………………….. 
 

1 Timp de lucru: 45 minute / 1 punct din oficiu/ Total 10 puncte. 

 

 „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” 

➢ Recunoştința pentru binele primit 

➢ Efortul pentru schimbarea vieții 

➢ Mărturisirea credinței în Iisus Hristos 

 

TEST DE EVALUARE 

CLS. a VI-a 

 

1. Formulează o rugăciune de mulțumire de 3-5 rânduri pe care să o adresezi lui 

Dumnezeu sau Maicii Domnului. (1 punct: 2x0,5p ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

2. Enumeră 5 categorii de persoane  față de care trebuie să fim recunoscători toată 

viața. 

                                                                                                          ( 1,5 puncte: 5x0,3p  ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

3. Enumerați cele trei etape ale schimbării prin care trebuie să treacă un creștin pentru 

a se putea mântui.   ( 1,5 puncte: 3x0,5p ) 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

4. Care sunt cele 6  forme  prin care tu, în calitate de creștin, îți poți mărturisi credința 

în Dumnezeu?   ( 2,40 puncte: 6x0,4p ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

5. Mântuitorul a spus că cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Zaheu l-a văzut și 

și-a schimbat viața. 



DATA: ………………………………………….. 
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:…………………………………………………………….. 
PUNCTAJUL OBȚINUT/NOTA:……………………………………………………….. 
 

2 Timp de lucru: 45 minute / 1 punct din oficiu/ Total 10 puncte. 

 

Citește textul: „Dragostea este născută de nepătimire; nepătimirea, de nădejdea în 

Dumnezeu; nădejdea de răbdare și îndelungă răbdare; iar pe acestea le naște 

înfrânarea cea atotcuprinzătoare. Înfrânarea la rândul ei, e născută de frica lui 

Dumnezeu. În sfârșit, frica, de credința în Domnul.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 

(2,60 puncte) 

➢ Completează după model, treptele scării pe care trebuie să te urci pentru a-l 

vedea pe Dumnezeu. Pe care crezi că a urcat Zaheu?(6x0,2p = 1,20 p) 

➢ Ce ai putea face pentru a urca fiecare treaptă? Reține: Cu cât ajungi mai sus, 

cu atât vezi mai bine.(7x0,2p=1,40) 

 

 

 

DRAGOSTEA 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

CREDINȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

      

 

 


