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Clasa a XI-a 

Religiile lumii-Creștinismul 

 

Selectați un singur răspuns corect. 

Exercițiile de la 1 la 7 valoreaza 70 de puncte(10 puncte fiecare raspuns); exercițiul 8, 20 de 

puncte(4 puncte folosirea fiecărei expresii sau cuvânt în propoziții), iar 10 puncte sunt din oficiu. 

 Citind textul de mai jos răspundeți la următoarele întrebări: 

“Creștinismul este una din cele trei religii monoteiste contemporane, alături 

de iudaism și islam. Creștinismul are originea în iudaism.  

Instituția specifică creștinismului este Biserica. Autoritatea doctrinală este Sfânta 

Scriptură sau Biblia, la care se adaugă, în ortodoxie și catolicism, tradiția Bisericii  

Creștinismul este religia acelora care mărturisesc credința în Iisus Hristos și purtător al 

unui mesaj universal de mântuire propovăduită de apostoli.  

Nucleul fundamental al credinței creștine constă în afirmarea lui Dumnezeu — creator al 

universului (și, prin urmare, al omului), ființă plină de iubire și de grijă părintească (într-adevăr, 

Crezul creștin enunță: „cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al 

pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute”), constituit în trei persoane distincte în relație, 

dar egale în natură.” 

(Text preluat Wikipedia) 

1. Creștinismul este o religie: 

a. Monoteistă 

b. Politeistă 

 

2. Care sunt celelelte două religii monoteiste,amintite în text, pe lângă creștinism: 

a. Iudasimul și taoismul 

b. Iudaismul și islamul 

c. Islamul și taoismul 

3. Care este instituția specifică creștinismului: 

a. Parlamentul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Monoteism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iudaism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iudaism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83_(institu%C8%9Bie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Apostol


b. Biserica 

 

4. Conform textului, care sunt elementele care conferă autoritate doctrinală creștinismului: 

a. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție 

b. Sfânta Scriptură și legea cultelor 

c. Sfânta Tradiție și scrierile apocrife 

 

5. Care sunt caracteristicile lui Dumnezeu, enunțate în textul de mai jos: 

a. Creator al Universului 

b. Conducător politic 

c. Mesager 

 

6. Selectați din imaginile următoare, imaginea care surprinde întemeierea Bisericii creștine 

              b.  

c   

 

7. Alegeți imaginea care reprezită împăratul roman care a emis decretul de eliberare a 

creștinilor: 



a. ccccccc 

b. c. 

 

8. Realizați în cinci rânduri un text pozitiv despre creștinism, în care să utilizați următoarele 

cuvinte: Iisus Hristos, Cincizecime, Vechiul și Noul Testament, Apostolii, Maica 

Domnului. 

Barem 

Clasa a XI-a 

Religiile lumii-Creștinismul 

Selectați un singur răspuns corect. 

Exercițiile de la 1 la 7 valoreaza 70 de puncte; exercițiul 8, 20 de puncte, iar 10 puncte sunt din 

ofiuciu. 

Număr întrebare Răspuns corect 

Cerinta  1 1a 

Cerinta 2 2b 

Cerinta 3 3b 

Cerinta 4 4a 

Cerinta 5 5a 

Cerinta 6 6a 

Cerința 7 7b 

Cerința 8 Folosirea celor 5 cuvinte sau expresii 

 


