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(Decalogul ca dar al iubirii lui Dumnezeu; actualitatea Decalogului) 

 

1. Uniți prin sǎgeți enunțurile celor douǎ coloane:  30 p (10 x 3 = 30) 

 

Eu sunt Domnul Dumnezeul tǎu                         pe tatǎl tǎu și pe mama ta. 

Sǎ nu ȋți faci chip cioplit….                                  furi. 

Sǎ nu iei…                                                              și sǎ nu te ȋnchini lui. 

Adu-ți aminte de ziua odihnei                             ȋmpotriva aproapelui tǎu. 

Cinstește…                                                             ucizi. 

Sǎ nu…                                                                   sǎ nu ai alți dumnezei ȋn afarǎ de Mine. 

Sǎ nu…                                                                    fi desfrânat. 

Sǎ nu                                                                       din câte are aproapele tǎu. 

Sǎ nu mǎrturisești strâmb…                                 ca sǎ o sfințești 

Sǎ nu dorești nimic…                                             numele Domnului ȋn deșert. 

 

2.Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și notați în dreptul fiecărui enunț A (adevărat) sau 

F (fals):   10 p ( 4 x 2,5 = 10p) 

 

a)Poruncile sunt cuprinse ȋn Noul Testament. 

b)Poruncile divine sunt ȋn numǎr de 9. 

c)Ele au fost acceptate și de Mântuitorul. 

d)Poruncile trebuie respectate și ȋn zilele noastre. 

                                                                                                  



3. Completează corespunzător enunțurile de mai jos:   10 p (5 x 2= 10 p) 

Decalogul a fost dat de Dumezeu lui …. 

Tablele Legii au fost primite pe muntele …. 

Poruncile sunt ȋmpǎrțite astfel: primele  …  se referǎ la relația omului cu Dumnezeu 

și urmǎtoarele …  se referǎ la relația omului cu semenii. 

Textul biblic care enumerǎ poruncile ȋl gǎsim ȋn cartea  … ? 

 

4. Pornind de la ȋnvǎțǎturile desprinse din cele 10 porunci, scrieți un text de maxim 10 

rânduri, ȋn care sǎ amintiți ȋnvǎțǎturile desprinse din minim patru porunci pe care le-ați 

respectat ȋn ultimele 2 sǎptǎmâni.    40 p (4 x 10 = 40) 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 30 de minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barem de corectare  

 

 

       Subiect                         Răspuns corect                  Punctaj 

             1. Pentru fiecare asociere corectǎ se oferǎ 3 puncte                 3p x 10= 30p. 

             2. Pentru fiecare rǎspuns corect se oferǎ 2,5 puncte 

a)F, b)F, c)A, d)A 

                2,5p. x 4= 10p. 

             3. Pentru fiecare rǎspuns corect se oferǎ 2,5 puncte 

Moise, Sinai, patru, șase, Ieșire sau Exod 

    2p. x 5= 10p. 

             4. Se oferǎ câte 10 puncte pentru fiecare poruncǎ 

respectatǎ 

4 x 10= 40p. 

 

Notă: Se acordă 10p. din oficiu 


