
 

OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL ORTODOX ETAPA JUDEŢEANĂ 

CLASA A V-A 

                                                                       Varianta nr. 1 

 Toate subiectele sunt obligatorii 

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore 

 10 puncte se acordă din oficiu 

 

SUBIECTUL I                                                                                                       30 puncte 

 Din Sfânta Scriptură aflăm că lumea văzută a fost creată în şase zile.  

Precizează ce a creat Dumnezeu în fiecare zi a creaţiei. 

 
SUBIECTUL II                      20 puncte 

  Pornind de la cuvintele Sfântului Grigorie Dialogul ,,Unde nu este răbdare, acolo nu este nici 

iubire”, scrie un text de 10-12 rânduri în care să subliniezi importanţa răbdării în viaţa 

creştinului. Aminteşte un personaj biblic care a dat dovadă de răbdare. Dă un titlu potrivit. 

 

Alcătuiește o compunere de 10-12 rânduri în care să explici cum împlinești, ca bun creștin, una 

dintre cele zece porunci. În redactarea compunerii vei folosi: 

1. Numele persoanei căreia Dumnezeu i-a dat cele zece porunci. 

2. O altă denumire pentru cele zece porunci. 

3. Enunțul poruncii pe care o vei explica și numărul acesteia. 

Dă un titlu potrivit compunerii. 

 

SUBIECTUL III                                                                                                       40 puncte 

  Pornind de la citatul:  

,, Ascultarea este calea cea mai scurtă cale către cer”( Sf. Vasile cel Mare), scrie o compunere 

de o pagină (40 de rânduri) cu titlul ,,Răsplata ascultării” .  

 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 

logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi folosirea unor 

citate sau idei din Sfânta Scriptură.  



OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL ORTODOX 

ETAPA JUDEŢEANĂ 

CLASA A V- A 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

 

 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.  

 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord 

cu ideile precizate în barem.  
 

SUBIECTUL I – TOTAL 30 PUNCTE  

  Pentru descrierea corectă şi completă a fiecărei zile a creaţiei se acordă 5 puncte. Pentru 

răspuns partial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte. 

 

SUBIECTUL II – TOTAL 20 PUNCTE  
a) Pentru acordarea unui titlu sugestiv textului se acordă 3 puncte .  

b) Pentru argumentarea coerentă a importanţei răbdării în viaţa creştinului, se acordă 7 puncte, 

pentru argumentarea  parțială se acordă 3,5 puncte.  

c) pentru folosirea numelui unei persoane biblice și explicarea legăturii dintre persoana aleasă și 

text se acordă 7 puncte, pentru menționarea unei persoane biblice fără explicații suplimentare se 

acordă 3,5 puncte.  

d) Pentru respectarea numărului de rânduri și a normelor de ortografie și punctuație se acordă 3 

puncte.  

 
Se acordă câte 2 puncte pentru: Moise, Decalog, numărul poruncii,  enunț 2x4=8 puncte 

2 puncte – titlu potrivit 

5 puncte explicarea poruncii 

2 puncte coerență, logică, respectarea normelor de redactare 

2 puncte creativitate 

1 punct încadrare în spațiul cerut 

 

 

SUBIECTUL III – TOTAL 40 PUNCTE  
a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 17 puncte, pentru răspuns parţial corect sau 

incomplet se acordă 8,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un 

punct;  

b) Pentru corelarea titlului cu textul se acordă 3 puncte;  

c) Pentru respectarea numărului de rânduri recomandat în realizarea compunerii se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parţială a recomandării se acordă 3 puncte.  



d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 

puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei 

nu se acordă niciun punct;  

e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se 

acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea 

cerinţei nu se acordă niciun punct;  

f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa 

creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.  

 

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 


