
Test de evaluare – Religie ortodoxă  

Clasa a VI-a - cap. III: Viața creștinului împreună cu semenii 

 

Prof. Iovan Florica, Șc. Gimn. ,,Avram Iancu”, Oradea 

 

 I Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F): 

a) Este bine să ai smerenia vameșului și faptele fariseului; 

b) Rugăciunea ”Tatăl nostru” se mai numește ”Rugăciunea Domnească”; 

c) Trebuie să iertăm de șaptezeci de ori; 

d) Faptele de milostenie ne învață să iubim 

 

 II Găsește corespondența: 

1. Vameșul                                     a) Smerenie 

2. Tatăl fiului risipitor                    b) Rugăciunea Tatăl nostru 

3. Mântuitorul                                c) Iertare 

 

 III Redactează o compunere, de maxim o pagină, în care  să exemplifici prin fapte 

concrete cum faci milostenie într-o zi obișnuită din viața ta. Dă-i un titlu sugestiv. 

 

 IV Alcătuiește enunțuri cu următoarele cuvinte: ,,sfânt”, ,,atotputernic” și ,,milostiv; 

 

 

 V Identifică minunea din imaginea de mai jos și virtutea care predomină: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barem de corectare a testului de evaluare la Religie ortodoxă  

Clasa a VI-a - cap. III: Viața creștinului împreună cu semenii 

 

 

 I Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F): ..... (2 puncte) 

(4x 0,5 = 2 puncte); Pentru răspunsul parțial corect se acordă jumătate din punctaj, 

pentru răspuns greșit sau inexistent se acordă 0 puncte. 

a) Este bine să ai smerenia vameșului și faptele fariseului - A 

b) Rugăciunea ”Tatăl nostru” se mai numește ”Rugăciunea Domnească”- A 

c) Trebuie să iertăm de șaptezeci de ori - F 

d) Faptele de milostenie ne învață să iubim – A 

 II Găsește corespondența: ...... (1,5 puncte) 

(3x 0,5 = 1,5 puncte); Pentru răspunsul parțial corect se acordă jumătate din punctaj, 

pentru răspuns greșit sau inexistent se acordă 0 puncte. 

1. Vameșul   ..............................   a) Smerenie 

2. Tatăl fiului risipitor  .............    c) Iertare 

3. Mântuitorul   .........................    b) Rugăciunea Tatăl nostru  

 III Redactează o compunere..... (2,5 puncte) 

Se punctează:   -    concordanța dintre titlu și conținut (0,5 puncte) 

- conținut (0,75 punct) 

- originalitatea (0,25 puncte) 

- structura compunerii (intoducere, cuprins, încheiere: 3 x 0,25 puncte 

= 0,75 puncte) 

- limbajul adecvat (0,25 puncte) 

=  2,5 puncte; 

 IV Fiecare enunț corect va fi punctat cu 0,50 puncte (3 x 0,50 puncte = 1,5 puncte) 

 V Identifică minunea din imaginea de mai jos și virtutea care predomină: ...... (1,5 

puncte) 

Se punctează: - identificarea minunii – înmulțirea celor cinci pâini și doi pești (0,5 

puncte); 



- virtutea predominantă – mila/ milostenia (0,5 puncte); 

- structurarea răspunsului (0,5 puncte); 

 

 Din oficiu se acordă 1 punct. 

 Total: 10 puncte. 

 


