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FIȘA DE LUCRU 

 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link:  

https://forms.gle/AuBm4Scu4CA1GWQRA  

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: Învățătura de credință 

Profesor:   

Unitatea de învățământ:  

Competențe specifice vizate: 
○ 1.1. Argumentarea importanței sfințeniei și a respectului creștinilor față de cele sfinte; 

○ 2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învățăturii de 

credință ortodoxă; 

○ 3.1. Identificarea și folosirea unor modele de comportament creștin în exemplele din 

Biblie și din Tradiția Bisericii; 

○ 3.3. Aplicarea învățăturilor creștine referitoare la modul de participare personal la viața 

liturgică a Bisericii. 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor; 

Timp de lucru: 40 minute 

 

 

  

https://forms.gle/AuBm4Scu4CA1GWQRA
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 puncte. 

 

1. Adorarea este forma absolută a iubirii omului pentru Dumnezeu. Alege posibilitățile prin 

care creștinul Îl adoră pe Dumnezeu:                       

    3 puncte 

 

  
□ a) împlinind primele patru porunci din 

Decalog; 

 

□ b) cerându-I o minune; 

 

  
□ c) prin Sfânta Taină a Împărtășaniei; 

 

□ d) prin credință și fapte bune. 
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2. Identifică versetele biblice care exprimă iubirea omului față de Dumnezeu:  

4 puncte 

 

 
 

 a) „Dragostea acoperă mulţime de păcate.” (1 Petru 4, 8); 

 b) „De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” (Ioan 14, 15); 

 c) „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16); 

 d) „Cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său.” (1 Ioan 4, 21). 

 

3. Alege variantele corecte prin care creștinul Îi arată lui Dumnezeu că-L cinstește: : 

6 puncte 

       a) prin credință statornică; 

       b) prin tatuarea însemnelor religioase pe corp; 

       c) prin pelerinaj; 

       d) prin credința în superstiții; 

       e) prin daruri de prescura și vin, aduse la Sfântul Altar; 

       f) prin rugăciune. 

 

4. Întreaga viață a omului trebuie să fie un dar adus lui Dumnezeu din iubire. Citește textele 

biblice și  de mai jos și alege variantele care exprimă jertfa plăcută lui Dumnezeu: 

5 puncte 

□ a) BANUL VĂDUVEI: „Şi venind o 

văduvă săracă, a aruncat doi bani, adică 

un codrant. Şi chemând la Sine pe 

ucenicii Săi le-a zis: Adevărat grăiesc 

vouă că această văduvă săracă a aruncat 

în cutia darurilor mai mult decât toţi 

ceilalţi. Pentru că toţi au aruncat din 

prisosul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a 

aruncat tot ce avea, toată avuţia sa.” 

(Marcu 12, 42-44); 

 

□ b) ANANIA ȘI SAFIRA: "Iar un om, 

anume Anania, cu Safira, femeia lui, și-a 

vândut țarina. Și a dosit din preț, știind și 

femeia lui, și aducând o parte, a pus-o la 

picioarele Apostolilor. Iar Petru a zis: 

Anania, pentru a ce a umplut satana inima 

ta ca să minți tu Duhul Sfânt și să dosești 

din prețul țarinei?” 

      (Faptele Apostolilor 5, 1-3). 

 

□ c) POCĂINȚA LUI DAVID: „Jertfa 

plăcută lui Dumnezeu: duhul umilit; 

inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o 
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va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună 

voirea Ta, Sionului, şi să se zidească 

zidurile Ierusalimului. Atunci vei 

binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi 

arderile de tot; atunci vor pune pe altarul 

Tău viţei.” (Psalmul 50, 18-20). 

 

5. Pe temeiul învățăturii Sfinților Părinți de la Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes din anul 

431, mărturisim că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu. Descoperă temeiurile 

biblice ale cinstirii Maicii Domnului alegând variantele corecte: 

6 puncte 

 
 

   a) Dumnezeu a ales-o mamă pentru Fiul Său: „Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, 

între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” 

(Facerea 3, 15); 

 

b) Arhanghelul Gavriil se adresează Fecioarei Maria, așa: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de 

har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.” (Luca 1, 28); 

 

c) Dumnezeu a ales-o pe Fecioara Maria ca mamă pentru Fiul Său pentru că nu a avut pe 

cine să aleagă; 

 

d) Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul a întâmpinat-o cu cuvintele: „Şi de 

unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?” (Luca 1, 43). 

 

6. Maica Domnului este mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Alege citatele biblice din 

care reiese calitatea ei de mijlocitoare pentru noi oamenii, înaintea lui Dumnezeu: 

4 puncte 
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□ a) Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui 

Iisus către El: „Nu mai au vin.” (Ioan 2, 

3); 

□ b) „Mama Lui a zis celor ce slujeau: 

Faceţi orice vă va spune. Zis-a lor 

Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au 

umplut până sus.” (Ioan 2, 5-7); 

 

 

□ c) „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine 

şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; 

pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte 

din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema. 

Atunci a zis Maria: Iată, roaba Domnului. 

Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 35-

38). 

 

 

 

7. În cinstea Maicii Domnului, Biserica a rânduit câteva sărbători. Realizează corespondența 

corectă între data sărbătorilor și numele acestora: 

5 puncte 
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 a) Nașterea 

Maicii 

Domnului 

b) Adormirea 

Maicii 

Domnului 

c) Buna 

Vestire 

d) Acoperământul 

Maicii Domnului 

e) Intrarea în 

Biserică a Maicii 

Domnului 

 

1. 15 august □ □ □ □ □ 

2. 1 

octombrie 

□ □ □ □ □ 

3. 8 

septembrie 

□ □ □ □ □ 

4. 21 

noiembrie 

□ □ □ □ □ 

5. 25 martie □ □ □ □ □ 

 

8. La trecerea din viața pământească a Maicii Domnului, Mântuitorul nu i-a lăsat trupul 

pradă stricăciunii, ci l-a ridicat la cer. Praznicul Adormirii Maicii Domnului ne arată acest 

lucru. Alege varianta corectă de răspuns care arată cât timp țin creștinii post înainte de 

această sărbătoare: 

3 puncte 

 
 

 a) o zi; 

 b) o săptămână; 

 c) două săptămâni. 

 

9. Sfânta Fecioară Maria este numită „Maica Domnului” (Luca 1, 43). Alege răspunsurile 

corecte care arată cum o cinstesc creștinii pe „Maica cerului”: 

4 puncte 

 

 

 
 

□ a) prin rostirea rugăciunilor; □ b) prin cinstirea icoanelor; 
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□ c) prin cântări; 

 

□ d) prin purtarea numelui; 

 

 

 

□ e) prin purtarea porului popular.  

 

10. Pelerinajul este o formă de manifestare a credinței creștine. Există câteva pelerinaje 

majore, în țara noastră, închinate Maicii Domnului. Alege variantele corecte de răspuns:  

4 puncte 

 

  
□ a) București; 

 

□ b) Iași; 

 

  
□ c) Rohia; 

 

□ d) Prislop; 
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□ e) Nicula 

 

 

 

11. În România pelerinajele în cinstea Maicii Domnului sunt trăite cu multă bucurie 

duhovnicească.  

După vizionarea videoclipului cu linkul: https://www.youtube.com/watch?v=hiyHW_F29HM, 

de la minutul 6, alege din răspunsurile date cum se face un adevărat pelerinaj: 

5 puncte 

                                         a) cu post și fapte bune; 

                                         b) cu cântări și rugăciuni; 

                                         c) cu mașina sau pedestru; 

                                         d) cu ieșire la iarbă verde. 

Videoclip 

Pelerinaj la Mănăstirea Nicula, de la Gherla cu mitropolitul Andrei al Clujului (14.08.2019) 

 

 
 

12. Sfințenia este un proces de desăvârșire a omului. Alege variatele corecte de răspuns care 

indică în ce mod se poate obține sfințenia: 

6 puncte 

  

□ a) numai în comuniune cu Dumnezeu; 
□ b) prin smerenie; 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DhiyHW_F29HM&sa=D&ust=1603977826289000&usg=AFQjCNEhhxv2ichon-BNYiDC7BYtl6sMMg
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□ c) prin dorința de a ne asemăna cu 

Dumnezeu; 

 

□ d) citind cărți din literatura universală. 

 

 

13. Sfințenia este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează: „Să facem om după chipul și 

după asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26). Alege variantele corecte de răspuns prin care 

putem ajunge la sfințenie: 

5 puncte 

 

 

 

 
□ a)  prin participarea la slujbele Bisericii; □ b) prin împărtășirea cu Sfintele Taine; 

 

  
□ c) prin har, credință și fapte bune; □ d) prin agonisirea bogățiilor doar pentru 

trăirea vieții în distracții. 

 

14. Sfinții lui Dumnezeu ne oferă modele de viață. Alege răspunsurile corecte, arătând cine 

sunt sfinții:  

3 puncte 

                                          
a) oameni obișnuiți (soldați, împărați, bogați, săraci);               b) personaje legendare; 
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c) prieteni ai lui Dumnezeu;                                              d) oameni drepți și credincioși. 

 

15. Venerarea icoanelor și respectarea sărbătorilor sunt modalități de cinstire a sfinților. 

Privește icoanele și realizează corespondența dintre sfinți și zilele lor de prăznuire:  

5 puncte 

 

 
 a) Sfântul 

Ioan 

Botezător

ul 

b) 

Sfântul 

Ierarh 

Nicolae 

c) Sfântul 

Mucenic 

Gheorghe 

d) Sfântul 

Apostol 

Andrei 

e) Sfânta 

Cuvioasă 

Parasche

va 

 

1. 14 octombrie 

□ □ □ □ □ 

 

2. 30 noiembrie 

□ □ □ □ □ 

 

3. 23 aprilie 

□ □ □ □ □ 

 

4. 6 decembrie 

□ □ □ □ □ 

 

5. 7 ianuarie 

□ □ □ □ □ 

 

16. Maica Domnului, prin cinstea care i-a fost arătată de către Dumnezeu, a păstrat-o curată, 

chiar dacă a devenit Mamă. Despre această puritate a ei au vorbit și profeții: „Poarta aceasta 

va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui 

Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă.” (Iezechiel 44, 2). Simbolul acestei purități este 

reprezentat în iconografie prin cele trei stele de pe veșmântul ei, pe frunte și pe cei doi umeri. 

Cum se numește această curăție a Maicii Domnului?: 

4 puncte 

Răspuns: ……………………………………………………………………………………………………………....
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17. Adorarea lui Dumnezeu se manifestă sub două forme. Care sunt aceste forme?: 

3 puncte 

Răspuns: ……………………………………………………………………………………………. 

18. Cinstirea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a sfinților, poartă denumiri diferite, 

existând gradualitate de respect. Răspunde la următoarele trei întrebări: Cum se numește 

cinstirea lui Dumnezeu? Cum se numește cinstirea Maicii Domnului? Cum se numește 

cinstirea sfinților? 

5 puncte 

Răspuns:…………………………………………………………………………………………….. 

19. În lucrarea mântuirii noastre Maica Domnului are o intervenție specială, aceea de 

„mijlocitoare”. Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care mântuiește. Cum înțelegi cele două 

lucrări „a mijloci” și „a mântui”?  

10 puncte 

Răspuns:………………………………………………………………………………………………

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

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

20. Sfinții sunt prietenii și „casnicii lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19), dar pot deveni și prietenii 

noștri. Alege un sfânt, drag ție sau cunoscut de tine și deschide un dialog cu el, văzut din 

prisma nevoii tale sufletești. Scrie această conversație într-un text de maxim 100 de cuvinte. 

10 puncte 

Răspuns:………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

 

Numele și prenumele elevului: ___________________________________ 

Unitatea de învățământ: ________________________________________ 

Clasa:  _______________________________________________________ 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

 

  

Întrebarea 11 

 
 

 

Întrebarea 2 

 

  

Întrebarea 12 

 
 

 

Întrebarea 3 

 

  

Întrebarea 13 

 
 

 

Întrebarea 4 

 

  

Întrebarea 14 

 
 

 

Întrebarea 5 

 

  

Întrebarea 15 

 
 

 

Întrebarea 6 

 
 

 

Întrebarea 16 

 
 

 

Întrebarea 7 

 
 

 

Întrebarea 17 

 
 

 

Întrebarea 8 

 
 

 

Întrebarea 18 

 
 

 

Întrebarea 9 

 
 

 

Întrebarea 19 

 
 

 

Întrebarea 10 

 
 

 

Întrebarea 20 

 
 

 

Total: 100 puncte 

 

 

TE FELICIT! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

 

 

1 a, c, d 

(3 p) 

 

Întrebarea 11 

 

 

11 a, b, c 

(5 p) 

 

Întrebarea 2 

 

 

2 b, d 

(4 p) 

 

Întrebarea 12 

 

 

12 a, b, c 

(6 p) 

 

Întrebarea 3 

 

 

3 a, c, e, f 

 (6  p) 

 

Întrebarea 13 

 

 

13 a, b, c 

(5 p) 

 

Întrebarea 4 

 

4 a, c  

(5 p) 

 

Întrebarea 14 

 

 

14 a, c, d 

(3 p) 

 

Întrebarea 5 

 

 

5 a, b, d 

(6 p) 

 

Întrebarea 15 

 

 

15 1 e, 2 d, 3 c, 4 b, 5 a 

1 punct pentru fiecare 

corespondență corectă             

(5 x 1 = 5 p) 

 

Întrebarea 6 

 

 

6 a, b 

(4 p) 

 

Întrebarea 16 

 

 

16 Pururea Fecioara 

(4 p) 

 

Întrebarea 7 

 

7 1b, 2d, 3a, 4e, 5c 

(5x1p=5p) 

1 punct pentru fiecare 

corespondență corectă           

(5 p) 

 

Întrebarea 17 

 

 

17 Cinstirea direct, 

      Cinstirea indirectă 

(3 p) 

 

Întrebarea 8 

 

 

8 c 

(3 p) 

 

Întrebarea 18 

 

18 ADORARE, 

PREACINSTIRE, 

VENERARE, 

SUPRAVENERARE, 

CINSTIRE 

(5 p) 

 

Întrebarea 9 

 

 

9 a, b, c, d 

(5 x 1 p = 4 p) 

 

Întrebarea 19 

 

 

19 Răspuns deschis 

(10 p) 

Întrebarea 10 

 

10 e 

(4 p) 

Întrebarea 20 

 

20 Răspuns deschis 

(10 p) 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

 

Nr. 

întrebare 
Link imagine 

Antet Autor Mariana Ilea – arhiva personală 

1 1a Cu acordul autorului Scriptum Publishing House, 

https://www.scriptum.ro/cadouri/placheta-de-birou-eu-sunt-domnul-

dumnezeul-tau-isaia-48-51.html accesat la 30.04.2020, ora 18:45 

1b Cu acordul Ziarului Lumina, https://ziarullumina.ro/theologica/evanghelia-de-

duminica/biserica-vitezda-tamaduirii-noastre-132897.html accesat la 

29.04.2020, ora 13:26 

1c https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2017/02/23/aduce-sanatate-

trupului-si-sufletului-sfanta-impartasanie/ accesat la 29.04.2020, ora 13:31 

1d https://www.colegiu.info/credinta-temeiul-vietii-spirituale-credinta-si-faptele-

bune-nadejdea-iubirea accesat la 29.04.2020, ora 13:34 

2 2 https://www.google.com/search?q=duminica+fiului+risipitor&authuser=4&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs9PeUlf3pAhV-

wsQBHXq0BQsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1857&bih=977#imgrc=EoM

3ewQM2Kj4XM accesat la 29.04.2020, ora 18:00 

3 3a Autor Oastea Domnului, https://oasteadomnului.info/cuvantul-lui-dumnezeu-

traian-dorz/ accesat la 30.04.2020, ora 20:30 

3b https://www.ganduridinierusalim.com/noteaza-pacatele-pe-care-le-ai-facut-

apoi-stai-in-genunchi-inaintea-sfintelor-icoane-si-le-repeta-de-sapte-ori-cu-

cainta-si-cu-lacrimi/ accesat la 01.05.2020, ora 00:32 

3c https://www.salabucuresti.ro/cursuri-dans/dans-sportiv.html accesat la 

30.04.2020, ora 20:48 

3d Cu acordul autorului Alexandru Stratan, 

https://alexandrustratan.wordpress.com/2012/05/07/467-hristos-a-inviat-din-

morti-slavire-pe-note/ accesat la 29.04.2020, ora 14:03 

4 4a https://www.orthodoxmonasteryicons.com/products/widows-offering-icon 

accesat la 29.04.2020, ora 17:51 

4b Autor Wikipedia, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Abel#/media/Fi%C8%99ier:Schnorr_von_Caro

lsfeld_Bibel_in_Bildern_1860_012.png accesat la 29.04.2020, ora 17:56 

4c Cu acordul Asociației Ortodoxia Tinerilor, 

https://serilebiblice.ro/recensamantul-regelui-david-si-referendumul-pentru-

familie/ accesat la 30.04.2020, ora 23:20 

5 5a https://lifechannel.ch/radio/weltseniorentag-welchen-lebenstipp-geben-

senioren-weiter/ accesat la 29.04.2020, ora 18:17 

5b Cu acordul Război întru Cuvânt, blog ortodox, http://www.cuvantul-

ortodox.ro/sf-ioan-gura-de-aur-omilie-talcuire-bogat-saracul-lazar-ziua-

cand-mastile-cad-sunt-aruncate-omul-pe-dinauntru/ accesat la 30.04.2020, 

ora 21:50 

5c Cu acordul autorului Constantin Ferșeta, https://www.kidibot.ro/jocul-

https://www.scriptum.ro/cadouri/placheta-de-birou-eu-sunt-domnul-dumnezeul-tau-isaia-48-51.html
https://www.scriptum.ro/cadouri/placheta-de-birou-eu-sunt-domnul-dumnezeul-tau-isaia-48-51.html
https://ziarullumina.ro/theologica/evanghelia-de-duminica/biserica-vitezda-tamaduirii-noastre-132897.html
https://ziarullumina.ro/theologica/evanghelia-de-duminica/biserica-vitezda-tamaduirii-noastre-132897.html
https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2017/02/23/aduce-sanatate-trupului-si-sufletului-sfanta-impartasanie/
https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2017/02/23/aduce-sanatate-trupului-si-sufletului-sfanta-impartasanie/
https://www.colegiu.info/credinta-temeiul-vietii-spirituale-credinta-si-faptele-bune-nadejdea-iubirea
https://www.colegiu.info/credinta-temeiul-vietii-spirituale-credinta-si-faptele-bune-nadejdea-iubirea
https://www.google.com/search?q=duminica+fiului+risipitor&authuser=4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs9PeUlf3pAhV-wsQBHXq0BQsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1857&bih=977#imgrc=EoM3ewQM2Kj4XM
https://www.google.com/search?q=duminica+fiului+risipitor&authuser=4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs9PeUlf3pAhV-wsQBHXq0BQsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1857&bih=977#imgrc=EoM3ewQM2Kj4XM
https://www.google.com/search?q=duminica+fiului+risipitor&authuser=4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs9PeUlf3pAhV-wsQBHXq0BQsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1857&bih=977#imgrc=EoM3ewQM2Kj4XM
https://www.google.com/search?q=duminica+fiului+risipitor&authuser=4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs9PeUlf3pAhV-wsQBHXq0BQsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1857&bih=977#imgrc=EoM3ewQM2Kj4XM
https://oasteadomnului.info/cuvantul-lui-dumnezeu-traian-dorz/
https://oasteadomnului.info/cuvantul-lui-dumnezeu-traian-dorz/
https://www.ganduridinierusalim.com/noteaza-pacatele-pe-care-le-ai-facut-apoi-stai-in-genunchi-inaintea-sfintelor-icoane-si-le-repeta-de-sapte-ori-cu-cainta-si-cu-lacrimi/
https://www.ganduridinierusalim.com/noteaza-pacatele-pe-care-le-ai-facut-apoi-stai-in-genunchi-inaintea-sfintelor-icoane-si-le-repeta-de-sapte-ori-cu-cainta-si-cu-lacrimi/
https://www.ganduridinierusalim.com/noteaza-pacatele-pe-care-le-ai-facut-apoi-stai-in-genunchi-inaintea-sfintelor-icoane-si-le-repeta-de-sapte-ori-cu-cainta-si-cu-lacrimi/
https://www.salabucuresti.ro/cursuri-dans/dans-sportiv.html
https://alexandrustratan.wordpress.com/2012/05/07/467-hristos-a-inviat-din-morti-slavire-pe-note/
https://alexandrustratan.wordpress.com/2012/05/07/467-hristos-a-inviat-din-morti-slavire-pe-note/
https://www.orthodoxmonasteryicons.com/products/widows-offering-icon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abel#/media/Fi%C8%99ier:Schnorr_von_Carolsfeld_Bibel_in_Bildern_1860_012.png
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abel#/media/Fi%C8%99ier:Schnorr_von_Carolsfeld_Bibel_in_Bildern_1860_012.png
https://serilebiblice.ro/recensamantul-regelui-david-si-referendumul-pentru-familie/
https://serilebiblice.ro/recensamantul-regelui-david-si-referendumul-pentru-familie/
https://lifechannel.ch/radio/weltseniorentag-welchen-lebenstipp-geben-senioren-weiter/
https://lifechannel.ch/radio/weltseniorentag-welchen-lebenstipp-geben-senioren-weiter/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/sf-ioan-gura-de-aur-omilie-talcuire-bogat-saracul-lazar-ziua-cand-mastile-cad-sunt-aruncate-omul-pe-dinauntru/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/sf-ioan-gura-de-aur-omilie-talcuire-bogat-saracul-lazar-ziua-cand-mastile-cad-sunt-aruncate-omul-pe-dinauntru/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/sf-ioan-gura-de-aur-omilie-talcuire-bogat-saracul-lazar-ziua-cand-mastile-cad-sunt-aruncate-omul-pe-dinauntru/
https://www.kidibot.ro/jocul-cuvintelor-1/
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cuvintelor-1/ accesat la 29.04.2020, ora 18:31 

6  Imagine din arhiva personală 

7 7a Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro, accesat la 29.04.2020, ora 

18:43 

7b Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro, accesat la 29.04.2020, ora 

18:44 

7c Imagine din arhiva personală 

8 8a https://www.qbebe.ro/psihologie/dezvoltare_emotionala/imbratisari_copil_dez

voltare_spectaculoasa accesat la 30.04.2020, ora 22:53 

8b https://www.kudika.ro/articol/spiritual/56474/citate-despre-credinta.html 

accesat la 29.04.2020, ora 18:53 

8c Cu acordul Ortodoxia.me, portal ortodox, https://ortodoxia.me/cea-mai-mare-

frumusete-a-unei-femei-este-cuviinta-caci-lipsa-de-cuviinta-la-o-femeie-

este-cea-mai-nenaturala-si-mai-respingatoare-imagine-care-se-poate-vedea-

in-lume/ accesat la 29.04.2020, ora 18:56 

8d Imagine creată – Autor Mariana Ilea 

8e Cu acordul CrestinOrtodox.ro, portal ortodox, 

https://www.crestinortodox.ro/editoriale/tristetea-70225.html accesat la 

29.04.2020, ora 19:01 

9  Imagine din arhiva personală 

10 10a Cu acordul Revistei Jurnal Spiritual, https://jurnalspiritual.eu/rugaciune-

ascultata-si-nu-prea/ accesat la 29.04.2020, ora 13:52 

10b Imagine din arhiva personală 

10c Cu acordul Agenției de Știri Basilica, https://basilica.ro/tag/mihail-buca/ 

accesat la 29.04.2020, ora 19:09 

10d Imagine creată – Autor Mariana Ilea 

10e Autor Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, http://muzeul-satului-

dimitrie-gusti.blogspot.com/2013/02/costumul-romanesc-de-patrimoniu-

muntenia.html accesat la 02.05.2020, ora 01:43 

11 11a Cu acordul Agenției de Știri Basilica, https://basilica.ro/pelerinajul-la-

sarbatoarea-sfantului-cuvios-dimitrie-cel-nou-ocrotitorul-bucurestilor-24-28-

octombrie-2014/ accesat la 01.05.2020, ora 22:20 

11b Autor Ziare.com, http://www.ziare.com/social/sarbatoare/bilantul-a-trezi-zile-

de-pelerinaj-90-000-de-romani-la-moastele-sf-parascheva-1327170 accesat 

la 01.05.2020, ora 22:23 

11c https://www.emaramures.ro/mii-de-pelerini-prezenti-la-manastirea-sfanta-ana-

rohia-de-sarbatoarea-adormirea-maicii-domnului/ accesat la 01.05.2020, ora 

22:32 

11d Cu acordul CrestinOrtodox.ro, portal ortodox, 

https://www.crestinortodox.ro/pelerinaje/pelerinaj-manastirea-prislop-

parastasul-parintelui-arsenie-boca-153618.html accesat la 01.05.2020, ora 

22:30 

11e Cu acordul CrestinOrtodox.ro, portal ortodox, 

http://www.btttargoviste.com/tour/pelerinaje/ accesat la 01.05.2020, ora 

22:18 

https://www.kidibot.ro/jocul-cuvintelor-1/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://www.qbebe.ro/psihologie/dezvoltare_emotionala/imbratisari_copil_dezvoltare_spectaculoasa
https://www.qbebe.ro/psihologie/dezvoltare_emotionala/imbratisari_copil_dezvoltare_spectaculoasa
https://www.kudika.ro/articol/spiritual/56474/citate-despre-credinta.html
https://ortodoxia.me/cea-mai-mare-frumusete-a-unei-femei-este-cuviinta-caci-lipsa-de-cuviinta-la-o-femeie-este-cea-mai-nenaturala-si-mai-respingatoare-imagine-care-se-poate-vedea-in-lume/
https://ortodoxia.me/cea-mai-mare-frumusete-a-unei-femei-este-cuviinta-caci-lipsa-de-cuviinta-la-o-femeie-este-cea-mai-nenaturala-si-mai-respingatoare-imagine-care-se-poate-vedea-in-lume/
https://ortodoxia.me/cea-mai-mare-frumusete-a-unei-femei-este-cuviinta-caci-lipsa-de-cuviinta-la-o-femeie-este-cea-mai-nenaturala-si-mai-respingatoare-imagine-care-se-poate-vedea-in-lume/
https://ortodoxia.me/cea-mai-mare-frumusete-a-unei-femei-este-cuviinta-caci-lipsa-de-cuviinta-la-o-femeie-este-cea-mai-nenaturala-si-mai-respingatoare-imagine-care-se-poate-vedea-in-lume/
https://www.crestinortodox.ro/editoriale/tristetea-70225.html
https://jurnalspiritual.eu/rugaciune-ascultata-si-nu-prea/
https://jurnalspiritual.eu/rugaciune-ascultata-si-nu-prea/
https://basilica.ro/tag/mihail-buca/
http://muzeul-satului-dimitrie-gusti.blogspot.com/2013/02/costumul-romanesc-de-patrimoniu-muntenia.html
http://muzeul-satului-dimitrie-gusti.blogspot.com/2013/02/costumul-romanesc-de-patrimoniu-muntenia.html
http://muzeul-satului-dimitrie-gusti.blogspot.com/2013/02/costumul-romanesc-de-patrimoniu-muntenia.html
https://basilica.ro/pelerinajul-la-sarbatoarea-sfantului-cuvios-dimitrie-cel-nou-ocrotitorul-bucurestilor-24-28-octombrie-2014/
https://basilica.ro/pelerinajul-la-sarbatoarea-sfantului-cuvios-dimitrie-cel-nou-ocrotitorul-bucurestilor-24-28-octombrie-2014/
https://basilica.ro/pelerinajul-la-sarbatoarea-sfantului-cuvios-dimitrie-cel-nou-ocrotitorul-bucurestilor-24-28-octombrie-2014/
http://www.ziare.com/social/sarbatoare/bilantul-a-trezi-zile-de-pelerinaj-90-000-de-romani-la-moastele-sf-parascheva-1327170
http://www.ziare.com/social/sarbatoare/bilantul-a-trezi-zile-de-pelerinaj-90-000-de-romani-la-moastele-sf-parascheva-1327170
https://www.emaramures.ro/mii-de-pelerini-prezenti-la-manastirea-sfanta-ana-rohia-de-sarbatoarea-adormirea-maicii-domnului/
https://www.emaramures.ro/mii-de-pelerini-prezenti-la-manastirea-sfanta-ana-rohia-de-sarbatoarea-adormirea-maicii-domnului/
https://www.crestinortodox.ro/pelerinaje/pelerinaj-manastirea-prislop-parastasul-parintelui-arsenie-boca-153618.html
https://www.crestinortodox.ro/pelerinaje/pelerinaj-manastirea-prislop-parastasul-parintelui-arsenie-boca-153618.html
http://www.btttargoviste.com/tour/pelerinaje/
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12 videocli

p 

Autor Gherla Info, https://www.youtube.com/watch?v=hiyHW_F29HM 

accesat la 20.05.2020, ora 23:57 

13 13a Autor Ziarul Gorjeanul, https://gorjeanul.ro/lumina-si-adevarul-si-viata-

dumnezeu-ne-arata-ca-numai-prin-voia-lui-decurg-toate-lucrurile-care-ne-

transfigureaza-si-ne-apropie-de-mantuire/ accesat la 29.04.2020, ora 19:43 

13b Cu acordul Ziarului Lumina, 

https://ziarullumina.ro/theologica/patristica/smerenia-nu-este-o-virtute-ci-

un-mod-de-viata-136074.html accesat la 29.04.2020, ora 19:47 

13c https://www.crestinortodox.ro/editoriale/fata-fata-dumnezeu-141668.html 

accesat la 29.04.2020, ora 19:41 

13d https://viziteazaalbaiulia.ro/nou/wp-content/uploads/2014/09/Evanghelia-cu-

invatatura.jpg accesat la 17.06.2020, ora 20:01 

14 14a https://vesmintebisericesti.ro/blog/2019/02/08/curiozitati-din-randuiala-

bisericii/ accesat la 29.04.2020, ora 19:50 

14b Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro, https://doxologia.ro/taine-

ierurgii-slujbele-bisericii/cele-7-sfinte-taine-ale-bisericii accesat la 

29.04.2020, ora 19:51 

14c Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro, 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2019/05/credinta_-

_sfanta_cruce.jpg?itok=ZDDZ2mDT 

accesat la 17.06.2020, ora 20:07 

14d Cu acordul Ziarului Lumina, 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/05/25/olimpiada-de-religie-intre-

competitie-si-traire-sufleteasca-116914.jpg accesat la 17.06.2020, ora 20:05 

15 15 Imagine creată în format gif – Autor Mariana Ilea 

Pentru gif am folosit imaginile şi editorul online: https://ezgif.com/maker 

17 17 Imagine din arhiva personală 
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https://ezgif.com/maker


red-religie.ro 

 

 

 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNITATEA II  

Trăirea învățăturii creștine 
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FIȘA DE LUCRU 

 
COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 
Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link: 
https://forms.gle/rmt63QGro7Fh9UTA6   

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

 

Clasa: a-IX a  

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine  

Competențe specifice vizate: 

              ○  2. Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi 

progresul spiritual al creștinului; 

              ○  2.1. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

              ○  2.2. Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextul societăţii 

actuale; 

              ○  2.3. Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 

          1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și 

de Misiune Ortodoxă, ediție 2008. 

         2. Muha, Corneliu, Religie: clasa a IX-a: auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 

2009 

 

 

https://forms.gle/rmt63QGro7Fh9UTA6
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare: ,,Trăirea învățăturii creștine” 
 

Notă explicativă:   

 

Punctajul maxim: 100 puncte. 

 

1.  În marea poruncă a iubirii sunt prezentate datoriile creștinului: „Să iubeşti pe Domnul 

Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea 

ta. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. ” (Matei 22, 37-39). Folosindu-te de versetele 

biblice de mai sus, selectează principalele datorii ale creștinilor:         

                                                                                                                                                  3 puncte 

  

○ a) datorii față de Dumnezeu; 

  

○ b) datorii fața de noi înșine; 
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○ c) datorii față de aproapele nostru; 

 

 

○ d) datorii față de floră și fauna. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Apreciază cu Adevărat sau Fals  următoarele enunțuri care fac referire la datoriile omului 

față de Dumnezeu: 

                                                                                                                                                  4 puncte 

                                                                                                                                                                                                                                         

                           Adevărat             Fals 

a) Îl port în suflet și Îl laud în toată vremea.    ○    ○ 

b) Respect poruncile lui Dumnezeu din    ○    ○ 

dragoste și nu de teama pedepsei.     

c) Îl laud pe Dumnezeu ca să spună cei din    ○    ○ 

jur ce credincios sunt. 

d) Îmi îndeplinesc datoriile față de     ○    ○ 
Dumnezeu pentru a câștiga încrederea celor din jur. 

                                                                           

3. Principalele datorii față de Dumnezeu le găsim în primele patru porunci ale Decalogului. 

Asociază fiecărei porunci enunțul corespunzător:   

                                                                                                                                                  4 puncte                                                                                                                                                       
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 a) „Adu-ţi aminte de 

ziua odihnei, ca să o 

sfinţeşti.” (Ieșire 20, 8) 

b) „Să nu iei numele 

Domnului 

Dumnezeului tău în 

deșert.” (Ieșire 20, 

7) 

c) „Eu sunt Domnul 

Dumnezeul tău, Care 

te-a scos din 

pământul Egiptului şi 

din casa robiei, să nu 

ai alţi dumnezei afară 

de Mine.” (Ieșire 20, 

2-3) 

d) „Să nu-ţi faci chip 

cioplit şi niciun fel de 

asemănare a niciunui 

lucru, să nu te închini 

lor, nici să le slujești.” 

(Ieșire 20, 4-5) 

1) porunca 1    ○       ○     ○      ○ 

2) porunca 2    ○           ○                       ○      ○ 

3) porunca 3    ○       ○     ○      ○ 

4) porunca 4    ○       ○     ○      ○ 

 
4. Conform învățăturii  Mântuitorului, prin respectarea poruncilor, rămânem în dragostea 

Lui.  Selectează sentimentele care se nasc în sufletul unui creștin la gândul că trebuie să își 

îndeplinească datoriile față de Dumnezeu: 

            4 puncte     

a) îngrijorare; 

b) dragoste, 

c) recunoștință; 

d) alarmare; 

e) frustrare; 

f) speranță; 

g) rușine; 

h) bucurie.        

                                                                                  

5. După învăţătura Sfintei Scripturi, sufletul este ,,chipul lui Dumnezeu în om”, scânteia 

divină în cel creat pentru a fi stăpânul creaţiei. Selectează varianta  care prezintă cele trei 

datorii pe care le are creștinul față de sufletul său:                                                                                        

                                                                                                                                                  3 puncte 
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○a) datorii către intelect, sensibilitate și voință; 

○b) datorii către voință, aproapele nostru și intellect; 

○c) datorii către intelect, creația divină și voință. 

 

6. Apreciază cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele enunțuri care fac referire la 

îndeplinirea datoriilor (directe sau indirecte) omului față de Dumnezeu:                                                                                        

5 puncte 
 

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                     Adevărat                         Fals 

a) Frecventarea regulată a Bisericii.    ○    ○ 

b) Negarea existenței lui Dumnezeu.     ○    ○ 

c) Nerespectarea promisiunilor către Dumnezeu.   ○    ○ 

d) Cinstirea Maicii Domnului, a sfinților și a icoanelor.  ○    ○ 

e) Gândirea contrară lui Dumnezeu când ai probleme  ○    ○ 
     sau necazuri. 

 

 7. Selectează căsuța corespunzătoare definiției pentru fiecare din datoriile creştinului față de 

aproapele:     

                                                                                                                                                  6 puncte  
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a) este recunoașterea 

drepturilor ce îi revin 

aproapelui 

b) este recunoașterea 

vredniciei pe care o 

are fiecare semen al 

nostru de la 

Dumnezeu 

c) este dorirea și voirea 

binelui vremelnic și 

veșnic al aproapelui 

nostru și silința 

(strădania) de a-i face 

acest bine 

1. Cinstirea 

aproapelui 

     ○     ○       ○ 

2. Dragostea către 

aproapele 

     ○     ○       ○ 

3. Dreptatea față 

de aproapele 

     ○     ○       ○ 

8. Sfânta Scriptură ne învață despre dragostea faţă de vrăjmaşi: ,,Iubiţi pe vrăjmașii voștri, 

binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă 

vatămă și vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri” (Matei 5, 44). Plecând 

de la acest citat, selectează răspunsurile care prezintă atitudinea iubirii față de dușmani:                                                                                        

                                                                                                                                                  4 puncte 

 

□ a) să iertăm și să uităm răul făcut; 

□ b) să pedepsim și apoi să iertăm; 

□ c) să alungăm orice gând de răzbunare; 

□ d) să ne rugăm pentru dușmani; 

□ e) să iertăm ca să fim și noi iertați. 
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9. Sufletul nostru este înzestrat de Dumnezeu cu trei puteri: raţiune, voinţă şi sentiment. 

Sfinţii Părinţi ne recomandă anumite exerciții care ne ajută să dezvoltăm aceste puteri. 

Apreciază cu Adevărat (A) afirmațiile pe care le consideri folositoare pentru întărirea acestor 

puteri și cu Fals (F) pe cele nefolositoare:                                                                                                                             

                                                                                                                                                  5 puncte  

 
 

 
Adevărat Fals 

a) Citirea şi ascultarea Cuvântului lui 

Dumnezeu, a scrierilor Sfinţilor Părinţi; 

    ○ ○ 

b) Ascultarea conştiinţei dornice de a lucra 

faptele bune; 

 

      ○  ○ 

c) Participarea la sfintele slujbe ale Bisericii; 

 

 

    ○  ○ 

d) Rugăciunea făcută acasă fără a participa la 

sfintele slujbe bisericești; 

 

    ○  ○ 

e) Îmbrățișarea ideii că învățăturile Bibliei și 

cele din scrierile Sfinţilor Părinți nu mai 

corespund nevoilor  actuale ale societății. 

      ○   ○ 
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10. Alege varianta corectă care arată unde găsim formulate datoriile față de aproapele nostru 

le găsim în:                                                                          

                                                                                                                                               4 puncte 

                                                      

   

○a) cele 9 Fericiri;                           ○ b) Cartea Cântărilor;             ○ c) ultimele 6 porunci ale 

Decalogului.   

 

11. Criteriul Judecății lui Dumnezeu la sfârșitul lumii depinde de ceea ce am făcut noi pentru 

aproapele nostru așa cum găsim în Sfânta Scriptură la Matei 25, 31-41. Selectează versetele 

biblice în care găsim  răsplata pe care o primesc cei drepți și pedeapsa pentru cei păcătoși:                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 4 puncte         

 
 

                                                                                                                                                

□ a) ,,Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul 

slavei Sale.”(Matei 25, 31) 

□ b) ,,Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 

moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii ."(Matei 25, 34) 

□ c) ,,Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am 

fost şi M-aţi primit…” (Matei 25, 35) 

□ d) ,,Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-

aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.” (Matei 25, 40) 

□ e) ,,Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 

care este gătit diavolului şi îngerilor lui.” (Matei 25, 41) 
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12. Sfântul Apostol Pavel,  în prima Epistolă către Corinteni,  numește trupul nostru templu a 

lui Dumnezeu: ,,Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu a lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu 

locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3, 16). Asociază fiecărei datorii față de trup, opusul acesteia:  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                               8 puncte 

 

a) Hrana sănătoasă 

şi cumpătată, căci 

„omul mănâncă 

pentru a trăi şi nu 

trăieşte pentru a 

mânca” 

b) Îmbrăcăminte 

cuviincioasă 

pentru ocrotirea 

trupului 

c) Munca şi 

exerciţii fizice care 

întăresc puterile şi-l 

menţin pe om în 

bună stare 

sufletească 

d) Vindecarea 

sănătăţii zdruncinate 

de boli: „Fiule! în 

boala ta nu fi 

nebăgător de seamă, 

ci te roagă Domnului 

şi El te va tămădui.” 

(Isus Sirah  38, 9) 

1. grija exagerată 

pentru 

îmbrăcăminte; 

   ○   ○          ○                  ○ 

2. lenea;    ○  ○          ○           ○ 

3. necumpătarea 

în mâncare şi 

băutură; 

   ○  ○          ○                  ○ 

4. nebăgarea în 

seamă a bolilor şi 

lipsa de măsuri 

pentru 

preîntâmpinarea 

lor sau pentru 

vindecare. 

 

    ○ 

 

○ 

 

         ○ 

 

          ○ 

13. Cunoașterea de sine atrage și împlinirea corectă a datoriilor față de noi. Asociază fiecărei 

datorii față de noi înșine versetul potrivit:                                             

                                                                                                                                                 6 puncte 
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                                                            a) smerenia  b) cinstea de sine c) dragostea de 

sine 
 

1. „Un nume bun este mai de preţ, 

decât bogăţia.” (Pilde 22, 1) 

         ○                ○                ○ 

2. „Dar, mai presus de toate 

acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, 

care le leagă pe toate într-o armonie 

perfectă!” (Coloseni 13, 14) 

         ○                 ○               ○ 

3. „Căci oricine se înalţă pe sine se 

va smeri şi cel ce se smerește, pe 

sine se va înălţa.” (Luca 14,11) 

          ○          ○          ○ 

 

14. Datoriile față de aproapele nostru sunt cunoscute sub numele de faptele milei trupești și 

faptele milei sufletești.  Crează corespondența dintre aceste două clasificări ale milosteniei și 

faptele care le corespund: 

                                                                                                                                                  5 puncte 

 

 
                                                                

                                                                      a) Faptele milei trupești          b) Faptele milei sufletești 

 1. vizitează-i pe cei bolnavi;                  ○     ○ 
 

 2. mângâie-i pe cei mâhniți;       ○     ○ 
 

3. dă de mâncare celor înfometați;        ○      ○ 
 

4. iartă-i pe cei ce te-au supărat;        ○      ○ 
 

5. răsplătește răul cu bine.       ○     ○ 
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15. Selectează definiția corespunzătoare pentru fiecare din datoriile creştinului față de el 

însuși:                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 3 puncte 

 

 a) recunoaşte şi 

preţuieşte calitățile 

cu care Dumnezeu  

l-a înzestrat mai 

mult decât pe toate 

celelalte făpturi 

b) întărit de harul 

sfinţitor, năzuieşte 

să-şi dezvolte 

darurile primite de la 

Dumnezeu şi să-şi 

desăvârşească viaţa 

c) virtutea prin care 

creştinul recunoaşte că 

toate darurile şi 

însuşirile sale bune le-a 

primit de la Dumnezeu 

și de aceea nu se 

mândreşte cu ele 

 

1) cinstea de sine       ○                   ○     ○ 
 

2) dragostea de sine      ○        ○     ○ 
 

3) smerenia                   ○        ○     ○ 

 
16. Există o virtute care le cuprinde și le întrece pe toate. Sfântul Apostol Pavel Spune:  ”Şi 

acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi ... Iar mai mare dintre acestea este ...” (1 

Corinteni 13, 13). Ajutându-te de versetul de mai sus, scrie care este această virtutea teologică  

cu care trebuie să ne împodobim sufletele.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 2 puncte  

Răspunsul:............................................................................................................................................. 

 

17. Sfântul Apostol Pavel recomandă tinerilor următorul sfat, punând în valoare smerenia: 

,,Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi 

împodobiţi cu smerenie. Căci “Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă 

har.” (1 Petru 5, 5-6). Scrieți un sinonim al cuvântului smerenie.  

            2 puncte                                                              

Răspuns:................................................................................................................................................. 

 

18. Un creștin adevărat are frică de Dumnezeu. Ajutându-te de versetul scripturistic din 

imaginea de mai jos, explică în maxim 50 de cuvinte ce înseamnă ”frica de Dumnezeu”, ținând 

seama de raportarea ei la iubire.  

                                                                                                                                                8 puncte  

 

 
Răspuns:............................................................................................................................................. 
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19. Datoriile creștinului față de sine se bazează pe chemarea la sfințenie adresată nouă în 

Sfânta Scriptură: ,,Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este.” 

(Matei 5, 48). Care sunt aceste datorii  față de noi înșine, care îl duc pe creștin la desăvârșire?     

                                                                                                                                               10 puncte                                                         

Răspuns:................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                           
 

20. Explică în maxim 100 de cuvinte ce înțelegi prin versetul ”Mai mare dragoste ca aceasta 

nimeni nu are, ca cineva să-ți pună sufletul pentru prietenii săi.” (Ioan 15, 13). 

 

                                                                                                                                               10 puncte                                                

Răspuns:………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare: ,,Trăirea învățăturii creștine” 

 
 

Numele și prenumele elevului: ...................................................................... 

Unitatea de învățământ: ................................................................................ 

Clasa ................................................................................................................ 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

Întrebarea 1     Întrebarea 11  

Întrebarea 2   Întrebarea 12  

 Întrebarea 3   Întrebarea 13  

Întrebarea 4   Întrebarea 14  

Întrebarea 5   Întrebarea 15  

Întrebarea 6   Întrebarea 16  

Întrebarea 7   Întrebarea 17  

 Întrebarea 8   Întrebarea 18  

 Întrebarea 9   Întrebarea 19  

 Întrebarea 10   Întrebarea 20  

 

 

                                                               Total: 100 puncte 

 

 

                                                              

                                                                  TE FELICIT !  
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

 

Număr 

întrebare 

Răspuns oferit Număr 

întrebare 

Răspuns oferit Număr 

întrebare 

Răspuns oferit 

Întrebarea 1 1 a, b, c 

                (3 p.) 

1 punct pentru 

fiecare răspuns 

selectat corect 

(3x1p=3p) 

Întrebarea  

8 

8 a, c, d, e  

            (4 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

răspuns 

selectat corect 

(4x1p=4p) 

Întrebarea  

15 

15  1 - a                      

      2 - b               

      3 - c              

         (3 p.) 

Întrebarea 2 2      a, b - A 

        c, d - F 

               (4 p.) 

    1 punct pentru 

fiecare  afirmație 

apreciată corect 

(4x1p=4p)4p                          

Întrebarea 

 9 

9   

     a, b, c - A 

       d, e - F      

            (5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare  

afirmație 

apreciată 

corect 

(5x1p=5p) 

Întrebarea  

16 

16 - dragostea 

           (2 p.) 

Întrebarea 3    1 porunca 1-c 

   2 porunca 2-d 

   3 porunca 3-b 

   4 porunca 4-a 

                (4 p.) 

1  punct pentru 

fiecare 

corespondență 

realizată corect 

(4x1p=4p)4p                          

 Întrebarea  

10 

 10  a, c  

         (4 p.) 

Întrebarea  

17 

17 - modestia 

         (2 p.) 

 

Întrebarea 4     1 - d 

     2 - b 

     3 - c    

     4 - a    

            (8 p.)  

2 puncte pentru 

fiecare 

corespondență 

realizată corect 

(4x2p=8p)4p                          

Întrebarea 

11 

11 b, e  

            (4 p.) 

2 puncte 

pentru fiecare 

răspuns 

selectat corect 

(2x2p=4p) 

 

 

Întrebarea 18  18 – frica de a nu-

L supăra pe 

Dumnezeu, pe cel 

pe care-L iubește 

                  (8 p.) 

   

Întrebarea 5      5 a 

               (3 p.)              

 Întrebarea 

12 

12 1 - b 

     2 - c 

     3 - a 

     4 - d 

         (8 p.) 

Întrebarea  

19 

19 -  datorii față de 

suflet, datorii față 

de întreaga 

persoană, datorii 

față de trup 
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  2  puncte 

pentru fiecare 

corespondență 

realizată 

corect 

(4x2p=8p)         

               (10 p.) 
 

 

 Întrebarea 6 6  a, d - A     

    b, c, e - F   

                (5 p.) 

 1 punct pentru 

fiecare afirmație 

apreciată corect 

(5x1p=5p)4p                          

    

Întrebarea 

13 

13 1 - b 

     2 - c 

     3 - a        

         (6 p.) 

2 puncte 

pentru fiecare 

corespondență 

realizată 

corect 

(3x2p=6p) 
 

 Întrebarea 

20 

      20- (10 p.) 

   

 

Întrebarea 7      1 - b 

     2 - c 

     3 - a 

          (6 p.) 

1 punct pentru 

fiecare  

corespondență 

realizată corect 

(3x2p=6p) 

Întrebarea 

14 

14  

   1, 3 - a 

  2, 4, 5 -b 

         (5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

afirmație 

apreciată 

corect 

(5x1p=5p) 

  

 

                                                                     Total: 100 puncte 
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          BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

                             Unitatea de învățare:,,Trăirea învățăturii creștine” 

 

Nr. 

întrebare 

                                                  Link imagine 

  Antet imagine din domeniul public, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/All_saint.JPG, ultima accesare la 

29.06.2020, ora 18:44. 

 

 

1 

1a Imagine din domeniul public, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Christ_Pantocrator_%

28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg/900px-

Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg, 

ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:32. 

1b Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro 

1c Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro 

1d Imagine din domeniul public, 

https://c.pxhere.com/photos/31/fd/protect_hands_ecology_protection_tree_plant_bio

_live-1334142.jpg!d , ultima accesare la 29.06.2020, ora 18:46. 

 

2 

2a 

 

 

Cu acordul autorului,autor video Iulian Bracău, cântă părintele Emanuil Vasile 

Crețu, 

https://www.youtube.com/watch?v=6kGT7Bqm3j0&list=RD6kGT7Bqm3j0&start_

radio=1&t=58  - VIDEOCLIP , ultima accesare la 29.06.2020, ora 18:46. 

3 3a Fotografie din arhiva personală autor Gabor Angela 

4   4a Fotografie din arhiva personală autor Gabor Angela 

5 5a Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro. 

6 6a  Cu acordul autoarei, autor Cerasela Elena Ciuca,  https://theodorosart.com/wp-

content/uploads/2016/06/Sfanta-Treime-5-735x1024.jpg, ultima accesare la 

27.07.2020, ora 18:50. 

7 7a Imagine din domeniul public, 

https://c1.wallpaperflare.com/preview/972/998/500/adventure-height-level-arm-

assistance.jpg, , ultima accesare la 29.06.2020, ora 18:47. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/All_saint.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg/900px-Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg/900px-Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg/900px-Christ_Pantocrator_%28Church_of_St._Alexander_Nevsky%2C_Belgrade%29.jpg
https://c.pxhere.com/photos/31/fd/protect_hands_ecology_protection_tree_plant_bio_live-1334142.jpg!d
https://c.pxhere.com/photos/31/fd/protect_hands_ecology_protection_tree_plant_bio_live-1334142.jpg!d
https://www.youtube.com/watch?v=6kGT7Bqm3j0&list=RD6kGT7Bqm3j0&start_radio=1&t=58
https://www.youtube.com/watch?v=6kGT7Bqm3j0&list=RD6kGT7Bqm3j0&start_radio=1&t=58
https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2016/06/Sfanta-Treime-5-735x1024.jpg
https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2016/06/Sfanta-Treime-5-735x1024.jpg
https://c1.wallpaperflare.com/preview/972/998/500/adventure-height-level-arm-assistance.jpg
https://c1.wallpaperflare.com/preview/972/998/500/adventure-height-level-arm-assistance.jpg
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8 8a  https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2015/03/18/practica-iertarii-73228.jpg, 

imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor desfășurate, ultima accesare la 

29.06.2020, ora 18:55. 

9 9a Imagine din domeniul public, 

https://live.staticflickr.com/3666/32975264530_68574925ed_c.jpg , ultima accesare 

la 28.07.2020, ora 10:52. 

10 10a Imagine din domeniul public, https://www.teologie.net/wp-

content/uploads/2010/10/96932_predica_munte.jpg , ultima accesare la 29.06.2020, 

ora 18:57 

10b Imagine din domeniul public, 

https://ro.orthodoxwiki.org/Fi%C8%99ier:David.jpg#file, ultima accesare la 

29.06.2020, ora 18:57 

10c Imagine creată autor Gabor Angela 

11a Fotografie din arhiva personală autor Gabor Angela 

12  - 

13 13a Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro 

14 14a Imagine din domeniul public, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Last-judgment-

scrovegni-chapel-giotto-1306.jpg/966px-Last-judgment-scrovegni-chapel-giotto-

1306.jpg, ultima accesare la 28.07.2020, ora 12:18. 

15 15a Imagine din domeniul public,  https://cdn.pixabay.com/photo/2014/08/13/07/25/i-

love-myself-417267_960_720.jpg, ultima accesare la 29.06.2020, ora 18:51. 

16 16a Imagine din domeniul public, 

https://c1.staticflickr.com/3/2897/14048898448_6aaf99affe_b.jpg , ultima accesare 

la 29.06.2020, ora 18:56. 

17  Imagine creată autor Gabor Angela 

18  Cu acordul Editurii Doxologia, www.doxologia.ro 

19  - 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2015/03/18/practica-iertarii-73228.jpg
https://live.staticflickr.com/3666/32975264530_68574925ed_c.jpg
https://www.teologie.net/wp-content/uploads/2010/10/96932_predica_munte.jpg
https://www.teologie.net/wp-content/uploads/2010/10/96932_predica_munte.jpg
https://ro.orthodoxwiki.org/Fi%C8%99ier:David.jpg#file
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 20b Printscreen video, autor UMG, WMG (în numele: Walt Disney Records); Walt 

Disney Music Company (Publishing), LatinAutor, UMPI, BMI - Broadcast Music 

Inc. și 11 societăți de drepturi muzicale, 

https://www.youtube.com/watch?v=LzV8DDHCvkE-film , ultima accesare la 

29.06.2020 ,  ora 18:55. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LzV8DDHCvkE-film
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UNITATEA III 
 Exprimarea învățăturii creștine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, HENS IONUȚ 
LICEUL ”VICTOR BABEȘ” LOC. CLUJ-NAPOCA 
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FIȘA DE LUCRU 
 

 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  
 

Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link: 

https://forms.gle/Rb6mCM5aWRzAmfnz5 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine 

Competențe specifice vizate: 
o 4.1.Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea 

identității şi diversității religioase; 
o 4.2.Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, 

prin raportare la valorile moral-religioase;  
o 4.3.Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața 

personală şi în comunitățile de apartenență. 

Tipul lecției: lecţie de verificare și apreciere a rezultatelor școlare 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparita cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Cu aprobarea Sfantului Sinod, Editura Institutului Biblic și 

de Misiune Ortodoxa, ediție 2008; 

2. Corneliu Muha, RELIGIE, Clasa a IX –a, Auxiliar didactic pentru elevi, Editura „SF. 

MINA”, Iași, 2012. 
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învățăturii creștine” 
 

Notă explicativă:  

Punctajul maxim: 100 puncte. 

 

1. Cultul reprezintă manifestarea și aplicarea credinței în viața unui credincios prin 

intermediul resurselor tainice ce se regăsesc în viața Bisericii.  Din enunțurile de mai jos, 

selectează rolul vieții cultice: 
3 puncte 

 
 

o a) sporirea în virtute, îndumnezeirea celui care alege această cale; 
o b) identificarea unor soluții pentru rezolvarea unor probleme personale; 
o c) includerea personală într-un grup ce are la bază aceleași perspective și viziuni asupra 

vieții. 

 

2. Viața noastră duhovnicească se manifestă prin anumite coborâșuri și urcușuri pricinuite de 

faptele noastre pe care le săvârșim în fiecare clipă. Selectează termenul religios care se referă 

la abandonarea unui mod de viață plin de compromisuri și fapte rele:  
                                                                                                                                      3 puncte 
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 a) pocăință; 

 b) mântuire; 

 c) regret. 

 

3. Selectează, din variantele de mai jos, Tainele inițierii în viața creștină:  

 a) Maslul, Spovedania; Preoția; 

 b) Cununia, Împărtășania, Botezul; 

 c) Botezul, Mirungerea, Împărtășania. 

3 puncte 

 

4. Întâlnirea omului cu Dumnezeu se realizează în spațiul liturgic al Bisericii. Selectează 

efectul participării la sfintele slujbe:  
3 puncte 

 
o a) bucuria întâlnirii cu preotul comunității din care face parte; 
o b) bucuria darurilor Duhului Sfânt; 
o c) bucuria întâlnirii cu prietenii care participă la sfintele slujbe în aceeași biserică. 

 

5. Sfintele Taine sunt lucrările sfințitoare ale Bisericii. Identifică scopul Sfintelor Taine în 

viața unui creștin:  
3 puncte 

 
o a) de a-i oferi o anumită liniște pentru suflet; 
o b) de a-i oferi bucuria împărtășirii din darurile Duhului Sfânt; 
o c) de a-i rezolva o parte din problemele personale pe care le are în viață; 
o d) de a-i asuigura bucuria momentului. 

 

6. Cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie. Selectează care este scopul 

suprem al participării credinciosului la această jertfă liturgică:  
3 puncte 
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 a) aprinderea unei lumânări;   

 b) unirea cu Hristos prin Taina Împărtășaniei;  

 c) aducerea unor ofrande la Biserică; 

 d) înălțarea unor rugăciuni pentru rezolvarea problemelor vieții. 

 

7. Sfânta Liturghie reprezintă centrul trăirii creștine pe pământ și prefigurarea Împărăției lui 

Dumnezeu încă din această lume. Selectează autorii Sfintelor Liturghii pe care îi cinstește 

Sfânta Biserică: 
                                                                                                                                                   6 puncte 

 
 a) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur; 

 b) Liturghia Sfântului Ioan Botezătorul; 

 c) Liturghia Sfântului Vasile cel Mare; 

 c) Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. 

 

8. Din rodul grâului și a viței de vie, credincioșii aduc daruri la Sfânta Biserică. Alege 

varianta corectă care prezintă ce se întâmplă cu aceste daruri în cadrul Sfintei Liturghii:  

 

                                                                                                                                                   4 puncte 
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 a) pâinea în Trupul Mântuitorului Iisus Hristos; 

 b) apa în apă sfințită ce se oferă credincioșilor la sfârșit; 

 c) vinul în Sângele Mântuitorului Iisus Hristos; 

 d) pâinea și vinul în așa numitele „Paști” ce sunt oferite credincioșilor după o anumită rânduială. 

 

9. Preotul este slujitorul lui Dumnezeu, aici pe pământ, prin mijlocirea rugăciunilor 

credincioșilor înaintea tronului ceresc. Din enunțurile de mai jos, selectează variantele corecte 

în care este redată pregătirea preotului pentru săvârșirea Sfintei Liturghii.  

8  puncte 

 
 

 a) trebuie să își pregătească sufletul prin spovedanie și prin citirea anumitor rugăciuni speciale;  

 b) prin împăcarea cu cel cu care  s-a certat; 

 c) trebuie să nu guste nimic după ora 24 și nici a doua zi de dimineață; 

 d) înainte de a începe Sfânta Liturghie se îmbracă cu toate veșmintele preoțești rostind rugăciuni 

speciale pentru fiecare obiect în parte; 

 e) dacă situația o cere poate să mănânce cu ceva timp înainte de Sfânta Liturghie; 

 e) toate răspunsurile sunt corecte. 

 

10. Sfintele Taine ale Bisericii sunt lucrările sfințitoare care au ca scop sfințirea vieții 

credincioșilor care se împărtășesc din acestea. Identifică cuvintele caracteristice pentru 

fiecare Sfântă Taină enumerate în tabelul de mai jos: 
7 puncte 
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a) b) c) d) e) f) g) 

Potir 
Cristelniț

ă 

ulei 

sfințit 
Epitrahil 

iertarea 

păcatelor 

Sfântul și 

Marele Mir 
cununii 

1. Sfânta Taină a 

Botezului 
       

2. Sfânta Taină a 

Împărtășaniei 
       

3. Sfânta Taină a 

Maslului 
       

4. Sfânta Taină a 

Spovedaniei 
       

5. Sfânta Taină a 

Cununiei 
       

6. Sfânta Taină a 

Mirungerii 
       

7.  Sfânta Taină a 

Preoției  
       

 

11. Mântuitorul Iisus Hristos ne învață în ce condiții ne primește Dumnezeu darul la Sfântul 

Altar, spunând: ”Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele 

tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te 

cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 23-24). Apreciază cu adevărat sau fals 

atitudinile morale ale creștinului pentru participarea la Sfânta Liturghie:  
 3 puncte 
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  Adevărat Fals 

a) Își cere iertare dacă a supărat pe cineva;  o  o  

b) Participa la slujbă, certat fiind cu vecinii, fără 

să aibă mustrări de cuget; 
o  o  

c) Îi poartă în rugăciune pe cei care l-au vorbit 

de rău. 
o  o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Care sunt faptele care constituie pregătirea sufletească a adevăratului creștin pentru a 

participa la sfintele slujbe ale Bisericii? Bifați cu adevărat sau fals în funcție de valoarea 

enunțului:  
5 puncte 

 
 Adevărat Fals 

a) Iertarea tuturor celor cărora poate le-am 

greșit; 
o  o  

b) Părăsirea gândurilor rele pe care le avem 

asupra cuiva; 
o  o  

c) Să ne îmbrăcăm cu cele mai de seamă haine 

pe care le avem; 
o  o  

d) Părăsirea păcatelor care întinează viața 

sufletească și trupească; 
o  o  

e) Aranjarea părului și pregătirea unei ținute cât 

mai moderne și în pas cu moda 
o  o  

 

 

13. Valoarea participării credincioșilor la Sfânta Liturghie este redată de comuniunea ce se 

realizează între cei ce se află în Biserica luptătoare și cei ce se află în Biserica triumfătoare. 

Alegeți imaginea potrivită care reprezintă participarea credincioșilor în timpul Sfintei 

Liturghii:  
4 puncte 

 

 
  

○ a)   ○ b) ○ c) 

14. Apreciază valoarea de a adevăr a următoarelor afirmații legate de relația credinciosului 

cu Taina Împărtășanii: 
4 puncte 

Afirmații Adevărat Fals 

1. Înainte de a ne împărtăși este bine să ținem post.   
2.Dacă vreau să mă împărtășesc, știind că am supărat pe cineva, 

pot să merg liniștit, fără mustrarea cugetului. 
  

3.Canonul de rugăciune, rânduit specială pentru primirea   
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Împărtășaniei este esențială pentru primirea Euharistiei. 

4.Se cuvine să mănânc cu cel puțin două ore înainte de a primi 

Taina Împărtășaniei. 
  

                        

15. Sfânta Liturghie se află în centrul cultului creștin. Alege variantele corecte care justifică 

motivul pentru care această slujbă este atât de importantă: 
6 puncte                                                                                                                                                   

 

 a) Sfânta Liturghie are în centru ei prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Domnului; 

 b) în cadrul Sfintei Liturghii se recapitulează întreaga viață și activitate a Mântuitorului Iisus 

Hristos; 

 c) în timpul Sfintei Liturghii îngerii coboară din ceruri, însoțindu-L pe Domnul Hristos spre jertfa 

nesângeroasă de pe Masa Sfântului Altar; 

 d) Sfânta Liturghie este un moment în care credincioșii au ocazia să se întâlnească cu persoane pe 

care nu le-au văzut de multă vreme. 

 

16. Participarea creștinului la sfintele slujbe necesită o pregătire sufletească și trupească. 

Alege citatele scripturistice de mai jos care se referă la această pregătire:  
4 puncte 

 a) „Să ne apropiem cu inimă curată, întru plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire inimile 

de orice cuget rău, și spălându-ne trupul în apă curată.” (Evrei 10, 19-22); 

 b) „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva 

împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, 

venind, adu darul tău.” (Matei 5, 23-24); 

 c) „Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul 

mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică.” (Matei 3,4); 

 d) „Voi însă spuneţi: Cel care va zice tatălui său sau mamei sale: Cu ce te-aş fi putut ajuta este 

dăruit lui Dumnezeu.” (Matei 15,5). 

 

17. Viaţa spirituală a creştinului nu are sens dacă  este lipsită de împărtăşirea cu Sfintele 

Taine. Identifică efectele împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului: 

              6 puncte 

 

 a) împlinirea unui pur obicei din tradiția înaintașilor; 

 b) unirea deplină cu Domnul Hristos; 

 c) sfințirea prin lucrarea harului Duhului Sfânt; 

 d) iertarea păcatelor și asigurarea nemuririi. 

 

18. Pornind de la rugăciunea vameșului: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului” (Luca 

18, 13), identifică un sinonim al cuvântului ”milostiv”, care să exprime o însușire morală a 

lui Dumnezeu:  

            5 puncte

                                              

Răspuns: ........................................................................................................................................... 
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19. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre starea de vrednicie pentru primirea Sfintei 

Împărtășanii, spune așa: ”Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să 

bea din pahar. Căci cel ce mănâncă și bea din pahar cu nevrednicie, osândă își mănâncă și 

bea, nesocotind trupul Domnului” (I Corinteni 11, 28-29). Ce înțelegeți prin expresia ”să se 

cerceteze omul pe sine”? 
 10 puncte 

Răspuns:............................................................................................................................................... 

 

20. Pornind de la următorul citat: „Dumnezeiasca Liturghie este o lucrare sfântă pentru 

pregătirea Preasfântului Trup și Sânge a lui Hristos, ca să fie dat spre împărtășire tuturor 

credincioșilor. Acesta este întreg scopul și rostul liturghiei: împărtășirea credincioșilor” (Sfântul 

Simeon al Tesalonicului), prezentați importanța și scopul participării credincioșilor la Sfânta 

Liturghie, într-un text de maxim 100 de cuvinte. 

Se va avea în vedere: prezentarea importanței sfintei liturghii; 

 Scopul participării credincioșilor la Sfânta Liturghie; 

 Prezentarea importanței pregătirii credincioșilor pentru Sfânta Liturghie. 
 

10 puncte 

Răspuns:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învățăturii creștine” 
 

 

 

Numele și prenumele elevului: __________________________________ 

Unitatea de învățământ: _______________________________________ 

Clasa: ______________________________________________________ 

 

 

 

Număr întrebare 
 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

  

Întrebarea 11 
 

 

Întrebarea 2 

  

Întrebarea 12 
 

 

Întrebarea 3 

  

Întrebarea 13 
 

 

Întrebarea 4 

  

Întrebarea 14 
 

 

Întrebarea 5 

  

Întrebarea 15 
 

 

Întrebarea 6 
 

 

Întrebarea 16 
 

 

Întrebarea 7 
 

 

Întrebarea 17 
 

 

Întrebarea 8 
 

 

Întrebarea 18 
 

 

Întrebarea 9 
 

 

Întrebarea 19 
 

 

Întrebarea 10 
 

 

Întrebarea 20 
 

 

Total: 100 puncte 
 

 

 

TE FELICITĂM! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BARME 

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii creștine” 
 

 

 

Număr întrebare 
 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 
1 a  (3 p.) 

 

Întrebarea 11 

11 a-F, b-F, c-A, 

         ( 3 p.) 

 

 

Întrebarea 2 
2 a (3 p.) 

 

Întrebarea 12 

12 a-F, b-A, c-F, d-A 

,e-F   (5 p.) 

 

Întrebarea 3 
           3 c (3 p.) 

 

Întrebarea 13 
13 a (4 p.) 

 

Întrebarea 4 
4 b (3 p.) 

 

Întrebarea 14 

14  a-A, b-F, c-A, d-

F 

(4 p.) 

 

Întrebarea 5 
5  b (3 p.) 

 

Întrebarea 15 

15  a, b, c  (6 p.) 

2 punte pentru fiecare 

răspuns 

corect(3x2p=6 p/) 

 

Întrebarea 6 
6. b  (3 p.) 

 

Întrebarea 16 

16 a, b (4 p.) 

2 punte pentru fiecare 

răspuns 

corect(2x2p=4p 

 

Întrebarea 7 

7.a ,c,  d (6 p.) 

2 punte pentru fiecare 

răspuns 

corect(3x2p=6 p/) 

 

Întrebarea 17 

17 b, c, d,  (6p.) 

2 punte pentru fiecare 

răspuns 

corect(3x2p=6 p/) 

 

Întrebarea 8 

8 a, c  (4 p.) 

2 punte pentru fiecare 

răspuns 

corect(2x2p=4p) 

 

Întrebarea 18 

18.  iertător, 

îndurător, îndurat, 

binevoitor (5 p.) 

 

Întrebarea 9 

9  a,b, c, d (8 p.) 

2 punte pentru fiecare 

răspuns 

corect(4x2p=8p) 

 

Întrebarea 19 
19  (10 p.) 

 

Întrebarea 10 

10 1b, 2a, 3c, 4e, 5g 

,6f,7d (7 p.) 

1  punct pentru fiecare 

asociere realizată 

corect corect 

(7x1p=7p) 

 

Întrebarea 20 

 

20  (10 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii creștine” 
 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet Doxologia,  la 30.05.2020, ora 12.00. 

1. Cu acordul www.Doxologia.ro,  

 

2. - Cu acordul www.Doxologia.ro,  

 

3. - 

4 Cu acordul www.Doxologia.ro,  

5. - 

6. Cu acordul www.Doxologia.ro 

 

7. Cu acordul www.Doxologia.ro 

 

8. Imagine gratuita, combinate,. Creată de mine, 

https://pixabay.com/ro/photos/struguri-albastru-de-struguri-fructe-4813140/, 

08.11.2020, ora 19.00  

Imagine gratuita, combinate, creată de mine,  https://www.pxfuel.com/en/free-

photo-jtmcf, ultima accesare in 08.11.2020, ora 19.02 

9. Cu acordul www.Doxologia.ro,  

 

Doxologia,  la 30.05.2020, ora 12.00, ora 12.18. 

Imagine libera de pe creative commons, https://www.pikist.com/free-photo-

vvzyc/ro 

https://pixabay.com/ro/photos/gr%C3%A2u-spicele-de-gr%C3%A2u-agricultura-

4421275/, ultima accesare in 201.10.2020, ora 22.30; 

 

10. Doxologia,  la 30.05.2020, ora 12.00, ora 12.20. 

11. Cu acordul www.Doxologia.ro, (toate cele trei imagini, a,b, c) 
 

https://parohia-ortodoxa-traunreut.de/index.php/2018/12/20/despre-taina-sfantului-

botez-esential/, la 30.05.2020, ora 12.00, ora 12.20. 

12. - 

13. Cu acordul www.Doxologia.ro,  
 

https://locurisacre.ro/sfanta-spovedanie/, la 30.05.2020, ora 12.00, ora 12.22. 

  VIDEOCLIP 

https://www.youtube.com/watch?v=E1AdUPVN94g&t=6, la 30.05.2020, ora 

12.00, ora 13.10. 

 

 

 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://pixabay.com/ro/photos/struguri-albastru-de-struguri-fructe-4813140/
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jtmcf
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jtmcf
http://www.doxologia.ro/
https://www.pikist.com/free-photo-vvzyc/ro
https://www.pikist.com/free-photo-vvzyc/ro
https://pixabay.com/ro/photos/gr%C3%A2u-spicele-de-gr%C3%A2u-agricultura-4421275/
https://pixabay.com/ro/photos/gr%C3%A2u-spicele-de-gr%C3%A2u-agricultura-4421275/
http://www.doxologia.ro/
https://parohia-ortodoxa-traunreut.de/index.php/2018/12/20/despre-taina-sfantului-botez-esential/
https://parohia-ortodoxa-traunreut.de/index.php/2018/12/20/despre-taina-sfantului-botez-esential/
http://www.doxologia.ro/
https://locurisacre.ro/sfanta-spovedanie/
https://www.youtube.com/watch?v=E1AdUPVN94g&t=6
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UNITATEA IV  

Spiritualitate și viață creștină 
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FIȘA DE LUCRU 

 

COMPLETAREA LINK-ULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link: 

https://forms.gle/iuFUmS93n6gWzoRa7 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

 

Clasa: a IX a  

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  

Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină 

Competențe specifice vizate: 

o 1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte; 

o 2.2. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

o 3.3. Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa 

liturgică a Bisericii; 

o 4.3. Practicarea introspecţie/meditaţiei creştine, în scopul dezvoltării capacităţii de 

autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie:  

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului 

Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 2008; 

2. Corneliu MUHA, Religie, clasa a IX-a, auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 

2009;   

3. Opriș Dorin, Monica, Opriș, Horga Irina, Tacea Antoaneta – Firuța, Religie, Cultul 

orthodox, Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Dacia Educațional, 2004; 

4. Antim Ivireanul, DIDAHII, BASILICA, BUCUREȘTI, 2016. 

 

 

 

 

https://forms.gle/iuFUmS93n6gWzoRa7
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 

Notă explicativă:   

Punctajul maxim acordat de aplicație: 80 de puncte, la care se adaugă încă 20 puncte pentru itemii 

subiectivi, corectați ulterior de către profesor. 

 

1. Pornind de la citatul biblic: „Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi după 

asemănarea Noastră, ca să stăpânească (...) peste tot pământul!». Şi a făcut Dumnezeu pe om 

după chipul Său” (Facerea 1, 26-27). Pe baza imaginii de mai jos în care este redată crearea 

omului, selectează variantele ce definesc „chipul lui Dumnezeu” din om: 

 4 puncte 

 
 

 

□ a) voință; 

□ b) sentiment: 

□ c) nădejde; 

□ d) libertate; 

□ f) rațiune. 

 

2. Lucian Blaga spunea: ,,Dacă Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea Sa, nu 

înseamnă că Dumnezeu este un om în cer, ci că omul este un Dumnezeu pe pământ”. Potrivit 

filosofului, „asemănarea cu Dumnezeu” nu presupune identitatea om-Dumnezeu. Alege 

varianta corectă  care explică sintagma; „asemănarea cu Dumnezeu”: 
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2 puncte 

 

 
 

○  a) dobândirea unei averi mari; 

○ b) sănătatea trupească; 

○ c)  starea finală de sfințenie, atinsă de om cu ajutorul harului dumnezeiesc; 

○ d)  reușita la un examen. 

 

3. Viața creștinului e un permanent urcuș duhovnicesc de la „chip la asemănare”, prin faptele 

trupului și ale sufletului deopotrivă, cuprinzând mai multe trepte. Din enunțurile de mai jos 

alege variantele corecte care duc creștinul la desăvârșire: 

 3 puncte 

 

 
 

□ a) curățirea omului de patimi; 

□ b) participarea la un concert caritabil; 

□ c) însănătoșirea lui morală; 

□ d) dobândirea virtuților.  

 

5. Sfințirea omului este posibilă numai în comuniunea cu Hristos, în sânul Bisericii Sale, 

prin intermediul Sfintelor Taine. Realizează corespondența între Sfintele Taine și 

semnificația lor în viața creștinului:  
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                                                                                                                               8 puncte

 

 
 

 

 

 

a) apa care spală 

necurăția, prin care 

primim iertare de 

păcate 

 

b) unirea cu 

Dumnezeu în 

chip tainic 

 

c) poarta intrării 

în creștinism 

d) noul botezat 

capătă pecetea 

darului 

Duhului 

Sfânt 

1) Sfânta Taină 

a Botezului 

 

o  o  o  o  

2) Sfânta Taină 

a Mirungerii 

 

o  o  o  o  

3) Sfânta Tană a 

Spovedaniei 

 

o  o  o  o  

4) Sfânta Taină 

a Euharistiei 

o  o  o  o  

 

6. Părintele Arsenie Boca spunea: „Duhovnicul e lumină pentru toți, părinte pentru toți, e 

prieten, doctor de suflete, sfetnic bun și povățuitor de suflete. E păstor adevărat.” 

Selectează calitățile unui bun duhovnic: 

4 puncte 
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□ a)  să iubească Biserica și pe toți oamenii; 

□ b) să fie un judecător aspru; 

□ c)  să fie smerit și blând; 

□ d) să fie rugător; 

□ e) să-și pună viața și sufletul pentru Biserica lui Hristos și pentru fiii săi. 

 

6. Sfântul Apostol Petru îndeamnă: „...și voi, fiilor duhovnicești, supuneți-vă preoților; și toți, 

față unii de alții, îmbrăcați-vă întru smerenie...”(1 Petru 5, 5).  Acest cuvânt ne învață să 

cerem sfatul și binecuvântarea duhovnicului în toate împrejurările vieții. Din enunțurile de 

mai jos selectează varianta corectă prin care tânărul creștin împlinește acest îndemn: 

 

2 puncte 

 
 

o a)  consilierea cu duhovnicul o consideră fără rost; 

o b) face ascultare de duhovnic; 

o c) cere binecuvântare doar ocazional. 

 

7. Potrivit celor două aspecte ale duhovniciei, cel sacramental și cel pastoral sau pedagogic, 

relația dintre ucenic și duhovnic se consolidează pe efectele acestor aspecte. Realizează 

corespondența dintre aspectele duhovniciei și efectele acestora: 

 4 puncte 
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 a) îi face fii adoptivi, fii 

duhovnicești pe  cei ce își 

încredințează viața în 

călăuzirea duhovnicului, 

b) iartă păcatele în cadrul 

Sfintei Taine a Spovedaniei 

1) sacramental 

 

                □           □ 

2) pedagogic, pastoral           □                                              □ 

 

 

8. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, vorbind despre responsabilitatea păstoririi credincioșilor, 

spunea: Căci în seama mea v-au dat stăpânul Hristos să vă pasc sufletește, ca pre niște oi 

cuvântătoare. Urmărește cu atenție cuvântul de învățătură din videoclipul intitulat ”Ce relație 

se cuvine să avem cu duhovnicul nostru?”, de la următorul link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tc0LJTeU7po mai jos. Selectează varianta corectă privind 

scopul duhovnicului în viața creștinului: 

4 puncte 

Videoclip 

 

 

o a) să-l cunune; 

o b) să-l susțină în necazuri; 

o c) să-l conducă spre Hristos. 

 

9. Potrivit Sfântului Chiril al Alexandriei: ,,Dumnezeu a socotit că e drept să-i încredințeze 

omului însuși  frânele propriilor voiri și să îngăduie pornirilor lui libere să facă ceea ce le 

place”. Apreciază cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri care definesc libertatea: 

4 puncte 

https://www.youtube.com/watch?v=tc0LJTeU7po
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Adevărat  

 

Fals 

a) Posibilitatea de acționa 

după propria voință sau 

dorință; 

o  o  

b) Acțiune fără nici o limită 

interioară sau exterioară; 
o  o  

c) Posibilitatea omului de a 

alege, de a gândi, de a acționa 

fără constrângeri; 

o  o  

d) Acțiune manifestată sub 

presiune. 

 

o  o  

10. Părintele Teofil Părăian vorbește despre libertate ca despre o devenire, respectiv: ,,Ce faci, 

te face!” Citește enunțurile din imaginea de mai jos și selectează varianta corectă din care 

reiese valoarea fundamentală ce implică libertatea acțiunilor noastre: 

2 puncte 
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o a) datoria sfântă; 

o b) asumarea; 

o c) responsabilitatea. 

 

11. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a arătat modalitatea în care-L putem urma: ”Dacă voiește 

cineva să vină după Mine, să ia crucea și să-Mi urmeze” (Marcu 8, 34).  Alege răspunsul 

corect privind urmarea lui Hristos:    

 2 puncte 

 

 
 

o a) Dumnezeu dorește mântuirea noastră cu forța; 

o b) El respectă libertatea fiecăruia de a-și alege „drumul în viață”, de a alege între bine și rău; 

o c) El ne limitează libertatea, pentru a nu greși prea mult. 

 

12. După modelul Mântuitorului Iisus Hristos, creștinii sunt datori să ofere exemple de 

demnitate, în trăirea libertății pe care au primit-o în momentul creației. Selectează dintre 

citatele de mai jos, pe cele care  exprimă demnitate creștină: 

      6 puncte  
□ a) „Să nu dați fratelui prilej de poticnire sau de sminteală” (Romani 14, 13); 

□ b) „Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu 

iubește pe cel care dă cu voie bună!” (2 Corinteni 9, 7); 

□ c) ”Cei de aproape şi cei de departe îşi vor bate joc de tine, căci eşti vestită ca necurată şi plină de 

tulburări!” (Iezechiel 22,5); 

□ d) „Voi, însă, iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în 

schimb.” (Luca, 6, 35). 

 

13. Pentru a parcurge drumul vieții și a câștiga veșnicia, Dumnezeu a lăsat creștinilor diverse 

căi. Selectează acele căi mântuitoare care presupun vocație: 

5 puncte 

□ a) căsătoria; 

□ b) celibatul; 

□ c) monahismul; 

□ d) văduvia. 

 

14. Imaginea de mai jos arată viețuirea aspră a călugărilor. Realizează corespondența dintre 

felurile de viețuire ale monahilor și descrierea acestora: 

 

6 puncte 
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 a) viața de sine sau 

chinonia mică 

b) viață de obște c) sihăstria / pustnicia 

 

1) viața monahală specific 

călugărilor care viețuiesc 

într-o comunitate, având  

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

2) viața retrasă de lume, în 

singurătate, prin munți, în 

peșteri, în desert 

 

□        □ □ 

3) conviețuirea a doi sau 

trei călugări 

 

 

□ 

 

       □ 

 

 

       □ 

 

15. La intrarea în monahism călugărul depune trei voturi. Apreciază cu adevărat (A) sau fals 

(F) următoarele enunțuri care reprezintă voturile monahale: 

 

5 puncte 

 

 
 

 Adevărat  Fals 

a) curăția trupească pe viață; o  o  

b) retragerea din mănăstire 

când dorește, spre a se putea 

căsători; 

o  o  

c) ascultarea necondiționată; o  o  

d) că-și va agonisi cele 

necesare pentru trai; 

o  o  

e) sărăcia de bună voie. o  o  
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16. Sfântul Siluan Anthonitul mărturisește: „Monah e omul care se roagă pentru întreaga 

lume”.  Pornind de la această afirmațíe, precizează valoare de adevăr a următoarelor 

afirmații: 

8 puncte 

Afirmații Adevărat Fals 

1. Călugărul renunță la bucuriile vieții pământești din dragoste totală 

pentru Dumnezeu. 

  

 

2. Dacă există eșec în dragoste, calea cea mai bună este călugăria. 

 

  

3. Cel mai greu vot al călugărului este ascultarea necondiționată. 

 

  

4. Cu toate că s-a retras din lume, călugărul nu s-a despărțit de ea, ci 

o poartă în rugăciunile lui.  

 

  

5. Călugărul are o vocație specială.   

6.Haina neagră a călugărului reprezintă ideea mortificării pentru 

lume. 

  

7.Călugărul iubește socializarea mai mult decât însingurarea.   

8.Renunțarea la plăcerile efemere ale acestei vieți atrage după sine 

răsplata bucuriilor viitoare, în mod însutit, conform cuvântului 

Mântuitorului. 

  

17. Sfântul Apostol Pavel, smerindu-se pe sine, recunoaște darul lui Dumnezeu în lucrarea sa, 

spunând: ”Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt.” (I Corinteni, 15,10). Alege variantele 

corecte de răspuns care redau sensul cuvântului smerenie: 

 6 puncte 

 a) recunoașterea propriilor greșeli; 

 b) constatarea greșelilor aproapelui; 

 c) duh de umilință; 

 d) pocăință; 

 e) atitudine de superioritate; 

 f) considerarea tuturor rezultatelor personale ca fiind  darul lui Dumnezeu. 

 

18. Părintele Iustin Pârvu, vorbind despre monahism, l-a definit ca fiind ”chipul cel mai 

frumos de viețuire pe care ni l-a lăsat Hristos...”. Monahii sunt oameni, pentru care, singura 

preocupare în viață, este apropierea de Dumnezeu. Precizează care este scopul vieții 

monahale. 

 6 puncte 
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Răspunsul:.................................................................................................................................. 

 

19. Sfântul Petru Damaschin îndeamnă: „Ai căzut, ridică-te. Ai căzut iarăși, ridică-te iarăși.”  

Creștinul, ”luat de mână” de către părintele duhovnicesc, prin sfătuire și povățuire, este dus 

să se întâlnească pentru veșnicie cu  Mântuitorul Iisus Hristos. Argumentează în maxim  100 

de cuvinte necesitatea duhovnicului  pentru viaţa tânărului. 

 

10 puncte 

 
 

Răspunsul:.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

20. Bucuria este sensul de a fi al unui tânăr, în  baza asumării responsabilității faptelor sale, 

având ca temelie libertate pe care o are ca dar de la Dumnezeu.  Urmărește cu atenție 

videoclipul De ce doresc bucuria și nu pot s-o am? de la următorul link 

https://youtu.be/X0no16YFLIE?list=PLDvGgwa6qU1KzJrERh7ckCj5Sq---YYIo și 

argumentează în maxim 50 de cuvinte dacă trăirea duhovnicească oprește manifestările de 

bucurie ale tinerilor? 

 

10 puncte 

https://youtu.be/X0no16YFLIE?list=PLDvGgwa6qU1KzJrERh7ckCj5Sq---YYIo
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Videoclip 

 

 
 

Răspunsul:.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 

 

Numele și prenumele elevului: ___________________________________________ 

Unitatea de învățământ:_________________________________________________ 

Clasa: ________________________________________________________________ 

 

NUMĂR 

ÎNTREBARE 

RĂSPUNS 

OFERIT 

NUMĂR 

ÎNTREBARE 

RĂSPUNS 

OFERIT 

Întrebarea 1  Întrebarea 11  

Întrebarea 2  Întrebarea 12  

Întrebarea 3  Întrebarea 13  

Întrebarea 4  Întrebarea 14  

Întrebarea 5  Întrebarea 15  

Întrebarea 6  Întrebarea 16  

Întrebarea 7  Întrebarea 17  

Întrebarea 8  Întrebarea 18  

Întrebarea 9  Întrebarea 19  

Întrebarea 10  Întrebarea 20  

 

 

 

 

TE FELICITĂM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 100 puncte 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 

 

 

NUMĂR 

ÎNTREBARE 

RĂSPUNS 

OFERIT 

NUMĂR 

ÎNTREBARE 

RĂSPUNS 

OFERIT 

Întrebarea 1 a, b, d, f (4p.) 

1p.x4=4p. 

Întrebarea 11 b. 2p.  

2p. x 1 =2p 

Întrebarea 2   c (2p.) 

2p.x1=2p. 

Întrebarea 12 a, b, d, (6p.) 

(2p.x 3=6p. 

Întrebarea 3 a, c, d. (3p.) 

1p.x3=3p. 

Întrebarea 13 a, c. (4 p.) 

2p. x 2 = 4p. 

Întrebarea 4 1 / c;        2 / d;       

3 / a;       4 / b; 

(8p.) 

2 puncte pentru 

fiecare 

corespondență 

(2p. x 4 =8p) 

Întrebarea 14 1 / b;       2 / c;       

3 / a;      (6 p.) 

2 puncte pentru 

fiecare 

corespondență 

(3x2p=6p. 

Întrebarea 5 a, c, d, e (4p.) 

1p.x 4 = 4p. 

Întrebarea 15 a – A;      b - F;       

c –A;       d – F;      

e – A;  (5p.) 

1 punct pentru 

fiecare afirmație 

apreciată corect 

(5x1p=5p) 

Întrebarea 6 b. (2 p.) Întrebarea 16  

1-A, 2-F, 3-A, 4-

A, 5-A, 6-A, 7-

F, 8-A (8p) 

Întrebarea 7 1 / b;       2 / a.       

(4 p.) 

2 puncte pentru 

fiecare 

corespondență 

(2p. x2=4p.) 

Întrebarea 17  

17 a, c, d, f, (6p) 

Întrebarea 8 c. 3p. 

3p. x 1 = 3p. 

Întrebarea 18 Desăvârșirea  

6p. 

Întrebarea 9 a – A;      b – F;      

c – A;      d – F       

(4 p.) 

1 punct pentru 

fiecare afirmație 

apreciată corect 

(4x1p=4p)  

Întrebarea 19 10p. 

Întrebarea 10 c.  (2 p.)  

2p.x 1 =2.p. 

Întrebarea 20 10p. 

Total: 100 puncte 

 

BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 
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Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 

 

Nr. 

Intrebar

e 

Link și imagine 

Antet Autor:Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, 

https://www.facebook.com/EORMMSM/photos/a.827971727382946/827972914049494/

?type=3&theater, ultima accesare 23.07. 2020, ora 12.23 

1.  https://marturieathonita.ro/crearea-omului/ Domeniul public, ultima acccesare 

14.08.2020, ora 12,20 

2. Autor: Oana Nechifor, www.doxologia.ro,  ultima accesare 14.08. 2020, ora 12.40 

3. https://pictordeicoane.blogspot.com/2016/04/o-icoana-neobisnuita-scara-raiului.html  

Domeniul public, ultima acccesare 14.08.2020, ora 13,20 

 

4. https://doxologia.ro/imagine/sfanta-marea-joi-cina-cea-de-taina-12, ultima accesare 24.07. 

2020, ora 13.50 

5. Autor: Emilia Stan, https://www.facebook.com/messages/t/emilia.stan.188 - arhiva 

personală  

6.  Autor: Angela Hoban 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022767987759843&set=pcb.102276803109

3172&type=3&theater , arhiva personală 

7. Autor:Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, 

https://www.facebook.com/EORMMSM/photos/a.1414689998711113/141475538870457

4/?type=3&theater, ultima accesare 24.07. 2020, ora 15.25 

8. clip video – Autori: Realizator: Ioana Stoian; Traducere: Elisei Roncea; Imagine: Stefan 

Cojocariu, Oana Nechifor; Subtitrare: Adrian Sârbu; Montaj: Stefan Cojocariu, 

https://www.youtube.com/watch?v=tc0LJTeU7po, ultima accesare 24.07. 2020, ora 15.45 

9. https://pixabay.com/ro/vectors/demonstra%C5%A3ie-arat%C4%83-mi-demonstra-

2137449/, domeniul public, ultima accesare 24.07. 2020, ora 15.55 

10.  IMAGINE CREATĂ – Autor: Angela Hoban 

11. http://www.cuvantul-ortodox.ro/urmarea-lui-hristos-rastignire-dumnezeu-cu-noi-fiecare-

zi-pana-la-moarte-ortodoxia-americana-predica-audio-duminica-dupa-inaltarea-sf-cruci-

pr-john-konkle-putna/, domeniul public, ultima accesare 24.07. 2020, ora 16.15 

12.  

13. 13a. Arhiva personală  

13b. Autor: Oana Nechifor, www.doxologia.ro, ultima accesare 14.08. 2020, ora 14,20 

13c. Autor: Tudorel Rusu, www.doxologia.ro, ultima accesare 14.08. 2020, ora 14,30 

13d.  https://pxhere.com/ro/photo/627326, Domeniul public, ultima accesare: 18.00 

14. http://www.pemptousia.ro/2014/01/convorbire-cu-un-monah-ce-traieste-in-pustie, 

www.doxologia.ro , ultima accesare: 19.15 

15. https://www.mitropolia-clujului.ro/tundere-in-monahism-la-manastirea-casiel/, domeniul 

public, ultima accesare: 19.00 

16. https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794R

O794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch

&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&

vet=1&usg=AI4_-

kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar

_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:, Domeniul public, ultima 

accesare: 18.10 

17. https://evz.ro/covid-19-inchide-si-muntele-athos.html, Domeniul public, ultima accesare: 

https://www.facebook.com/EORMMSM/photos/a.827971727382946/827972914049494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EORMMSM/photos/a.827971727382946/827972914049494/?type=3&theater
https://marturieathonita.ro/crearea-omului/
http://www.doxologia.ro/
https://pictordeicoane.blogspot.com/2016/04/o-icoana-neobisnuita-scara-raiului.html
https://doxologia.ro/imagine/sfanta-marea-joi-cina-cea-de-taina-12
https://www.facebook.com/messages/t/emilia.stan.188
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022767987759843&set=pcb.1022768031093172&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022767987759843&set=pcb.1022768031093172&type=3&theater
https://www.facebook.com/EORMMSM/photos/a.1414689998711113/1414755388704574/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EORMMSM/photos/a.1414689998711113/1414755388704574/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=tc0LJTeU7po
https://pixabay.com/ro/vectors/demonstra%C5%A3ie-arat%C4%83-mi-demonstra-2137449/
https://pixabay.com/ro/vectors/demonstra%C5%A3ie-arat%C4%83-mi-demonstra-2137449/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/urmarea-lui-hristos-rastignire-dumnezeu-cu-noi-fiecare-zi-pana-la-moarte-ortodoxia-americana-predica-audio-duminica-dupa-inaltarea-sf-cruci-pr-john-konkle-putna/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/urmarea-lui-hristos-rastignire-dumnezeu-cu-noi-fiecare-zi-pana-la-moarte-ortodoxia-americana-predica-audio-duminica-dupa-inaltarea-sf-cruci-pr-john-konkle-putna/
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https://pxhere.com/ro/photo/627326
http://www.pemptousia.ro/2014/01/convorbire-cu-un-monah-ce-traieste-in-pustie
http://www.doxologia.ro/
https://www.mitropolia-clujului.ro/tundere-in-monahism-la-manastirea-casiel/
https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794RO794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:
https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794RO794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:
https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794RO794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:
https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794RO794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:
https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794RO794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:
https://www.google.com/search?q=imagini+viata+monahala&rlz=1C1GCEB_enRO794RO794&sxsrf=ALeKk03Z80DpkYk5OIwA0P2ROPsLi8Md6g:1587500972481&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kIfrWjphKIdoOM%253A%252CDzseiKafDRG7PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTrJSSMs8dWBSbcQcvhPd5soYsU1g&sa=X&ved=2ahUKEwig_638rfroAhUIXpoKHar_D8EQ9QEwC3oECAYQCQ#imgrc=kIfrWjphKIdoOM:
https://evz.ro/covid-19-inchide-si-muntele-athos.html
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19.25 

18. https://abdickt.web.app/rugaciunea-sf-efrem-sirul.html. Domeniul public, ultima 

accesare:24.07.2020, ora: 20,00 

19. Autor: Oana Nechifor, https://doxologia.ro/viata-bisericii/reflectii/decalogul-

duhovnicului, ultima accesare 24.07. 2020, ora 15.55 

20. https://youtu.be/X0no16YFLIE?list=PLDvGgwa6qU1KzJrERh7ckCj5Sq---YYIo ultima 

accesare 24.07.2020, ora 16. 
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UNITATEA V  

Religiile lumii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFESOR, GURZU MIHAELA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ALEXANDRU IOAN CUZA”, GALAȚI 
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FIȘA DE LUCRU 

 
COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link:  

https://forms.gle/shWXCjKNWJUs2o7s7 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Religiile lumii 

Competențe specifice vizate: 
o 1.3. Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice; 

o 2.2. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

o 5.3. Corelarea informațiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura și 

viața socială a lumii antice însușite la alte discipline. 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor  

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 

1. Istoria religiilor,  Manual pentru Seminariile teologice, Pr. Con  f. Dr. Alexandru Stan, Prof. 

Dr. Remus Rus, Tipărită cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Teoctist, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București, 1991. 

2. Religie – Clasa a IX-a, Auxiliar didactic pentru elevi – fișe de lucru, Corneliu Muha, Ediția 

a II-a, revizuită, Editura Sf. Mina, Iași, 2012. 

3. Religie - Cultul ortodox, Manual pentru clasa a XI-a, Adrian Lemeni (coordonator), Jean 

Nedelea, Georgian Păunoiu, Silviu Tudose, Editura Corint, București, 2006.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/shWXCjKNWJUs2o7s7
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Religiile lumii” 

 
Notă explicativă:   

Punctajul maxim: 100 puncte   

 

1. Religia mesopotamiană a fost prima mare religie a Antichității, teritoriul Mesopotamiei 

coincizând, în linii mari, cu cel al Irakului de astăzi. Precizează care sunt izvoarele religiei 

mesopotamiene:           
8 puncte 

 

 
Harta vechii Mesopotamii 

 

 a) mituri;  

 b) epopei; 

 c) monumente arheologice; 

 d) proverbe; 

 e) texte sapiențiale/ înțelepte. 

 

2. Unul dintre principalele izvoare mesopotamiene descrie faptele viteazului Ghilgameș, 

regele cetății Uruk și cuprinde cunoștințele științifice, filosofice și religioase ale babilonienilor. 

Selectează numele acestui text sapiențial:      

5 puncte 

 

o a) „Cartea morților”; 

o b) „Codul lui Hammurabi”; 

o c) „Epopeea lui Ghilgameș”; 

o d) „Iliada și Odiseea”; 

o e) „Legendele Olimpului”. 
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3. Locul de cult al mesopotamienilor era templul, considerat locuința zeilor, având drept 

parte integrantă zigguratul. Identifică valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:  

        

5 puncte 

 
Ziggurat 

 

 Adevărat 

 

Fals 

 

a) Zigguratul este o clădire asemănătoare unei piramide în 

trepte, cu 3-7 etaje, exteriorul fiind colorat cu plăci de 

ceramică smălțuită; 

○ ○ 

b) Vârful zigguratului era locul în care se întâlnește cerul cu 

pământul; ○ ○ 

c) Regele Nabucodonosor al II-lea a construit Turnul Babel 

despre care se vorbește în Biblie; ○ ○ 

d) Templul era centru arheologic;  ○ ○ 

e) Fiecare templu avea un număr foarte mic de preoți, 

organizați pe funcții, care aduceau zeilor sacrificii în cadrul 

unor procesiuni și rugăciuni. 

○ ○ 

 

4. Religia mesopotamiană era politeistă, având peste 2500 de zei. Aceștia erau reprezentați 

sub formă umană, având comportamente umane sau erau întruchipări ale unor obiecte sau 

fenomene naturale. Identifică varianta care cuprinde numele zeilor religiei mesopotamienilor: 
   

5 puncte 

o a) Re, Toth, Iștar, Enlil, Osiris, Geb, Nut; 

o b) An, Enlil, Enki, Nintu, Nanna, Șamaș, Nergal, Ninurta, Iștar; 

o c) Horus, Amon, Atena, Afrodita, Zeus, Artemis, Hades. 

 

5.  În religia romană, cultul zeiței Vesta cuprindea ritualul focului sacru de care aveau grijă 

șase preotese, numite vestale, tinere fecioare respectate pentru statutul lor. Identifică locul 

unde se afla templul zeiței Vesta:      

                                                                                                                                      5 puncte 
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○ a) Muntele Olimp;  ○ b) Forumul roman;  

 

 

  ○ c) Parthenonul grecesc.     

 

6. Conform Iliadei, fiul lui Cronos și Rhea era numit ”Tatăl zeilor și al oamenilor”. Acesta se 

căsătorise cu Hera, iar fiica lui era Afrodita de Dione. El locuia pe vârful Muntelui Olimp. 

Identifică pe acest zeu al grecilor:   
5 puncte 

 

  

○  a) Poseidon; ○ b) Zeus; 

 

 

          ○ c) Jupiter.  
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7. Zeii erau adorați de către pământeni în temple. Precizează cele mai renumite temple din 

religiile antice:     

6 puncte 

  

                               
        □ a) Parthenonul                                         □ b) Templul din Ierusalim; 

                

 

                           
       □ c) Templul lui Poseidon;                    □ d) Templul Herei. 

 

8. În credința Romei antice, răposații erau înmormântați și salutați cu o ultimă formulă 

dorință, păstrată și în tradiția noastră creștină: „Sit tibi terra levis!” Identifică traducerea 

corectă a textului latin:      

                                                                                                                                              3 puncte 

 
 

o a) „Dumnezeu să te ierte!”; 

o b) „Drum lin printre îngeri!”; 

o c) „Să-ți fie țărâna ușoară!”. 

 

9. În perioada Imperiului Roman a fost instituit cultul împăratului, acesta revendicându-și 

dreptul de a fi zeu încă din timpul vieții, oricât de imorală ar fi fost viața lui. Selectează 

numele împăratului supranumit Augustus:        

3 puncte 



red-religie.ro 

 
 76 

                                                                           
 ○ a) Octavian;                                                   ○ b) Dioclețian;  

 

                     
○ c) Traian. 

 

10. Punctul culminant al vieții cultice a egiptenilor era reprezentat de sărbători anuale sau 

periodice (o dată la 30 de ani sau trei ani).  Selectați sărbătorile egiptenilor:    

6 puncte 

 
 

 a) sărbătorirea inundațiilor produse de Nil; 

 b) schimbarea anotimpurilor; 

 c) Jocurile olimpice; 

 d) zilele aniversare ale nașterii, respectiv urcării pe tron a regelui; 

 e) misterele osiriene. 
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11. Religia Egiptului a început să cunoască declinul, atât din cauze interne cât și din cauza 

ocupației elene, apoi a celei romane. Între timp, creștinismul se răspândește în lume, ajungând 

și în Egipt. Selectează secolul până la care Egiptul a fost încreștinat: 

     5 puncte 

 
 

o a) până în secolul al II-lea d.Hr.; 

o b) până în secolul al IV-lea d.Hr.; 

o c) până în secolul al III-lea d.Hr. 

 

12. Fiecare egiptean avea îndatoriri față de semeni. Potrivește cele două părți ale fiecărei 

propoziții pentru a obține o învățătură egipteană:      

4  puncte 

 

 
 a) b) c) d) 

  
„...să pedepsești  

pe nedrept” 

„...împotriva  

bogăției cuiva” 

„...celor  

flămânzi” 

„...pe cel  

care plânge” 

1. 
„Niciodată n-am 

păcătuit…” 
□ □ □ □ 

2. „Am dat pâine…” □ □ □ □ 

3. „Liniștește…” □ □ □ □ 

4. „Ferește-te…” □ □ □ □ 

 

13. Izvoarele religiei grecilor antici sunt arheologice, epigrafice, dar și literare. Identifică 

primele scrieri din Grecia antică: 

            4 puncte
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o a) „Iliada şi Odiseea” lui Homer, „Theogonia” lui Hesiod şi „Istoriile” lui Herodot; 

o b) „Istoria războaielor şi a mării”;       

o c) „Epopeea lui Ghilgameş”.  

 

14. Alegeți, din paranteză, cuvintele care completează corect enunțurile referitoare la morala 

religiei din Mesopotamia:  

 5 puncte 

Fiecare............... avea.............................. față de................... săi, stabilite de către...................... 

Mesopotamienii credeau în............................... sau............................ zeilor pentru .................. 

lor.  

(egipteni, om, faptele, Dumnezeu, îndatoriri, copii, semenii, răsplata, zei, pedeapsa) 

 

o a) om, răsplata, copii, Dumnezeu, egipteni, pedeapsa, îndatoriri; 

o b) om, îndatoriri, semenii, zei, răsplata, pedepsirea, faptele; 

o c) om, copii, egipteni, zei, Dumnezeu, răsplata, pedepsirea, faptele. 

 

15. Religia egipteană este considerată ca având cea mai lungă perioadă de existență dintre toate 

religiile antice. Ce fel de religie aveau egiptenii?    
3 puncte 

Raspuns: ............................................................................................................................................. 

 

16. Cele mai vechi texte egiptene sunt cele religioase. Acestea împodobesc pereții templelor și 

ale mormintelor. Care sunt aceste texte?  

3 puncte 

Raspuns: .............................................................................................................................................. 

 

17. Pentru egipteni călătoria sufletelor după moarte avea ca țintă împărăția lui Osiris dar, 

pentru a ajunge acolo, sufletele, în opinia lor, trebuiau călăuzite. În acest scop, ei compuneau 

adevărate „ghiduri” pentru lumea de dincolo. Care este numele acestui ghid?  

3 puncte 

Raspuns: ............................................................................................................................................ 

      

18. În Egipt se practica mumificarea, condiția de pătrundere în lumea de dincolo fiind și 

păstrarea trupului intact. Faraonii erau înmormântați în piramide. Cum se numesc 

piramidele de la El Giseh ?      

2 puncte 

Raspuns: ............................................................................................................................................ 

 

19. Unele principii morale din religiile politeiste ale antichității cu privire la relația dintre 

semeni și la datoriile acestora, se regăsesc și de religia creștină. Realizează un text de maxim 

100 de cuvinte în care să surprinzi aceste principii de viețuire frumoasă, regăsite în 

învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos.  
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10  puncte 

Răspuns: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 
20. Religia grecilor admitea profețiile, de aceea mulți oameni consultau oracolele. La Templul 

lui Apollo de la Delfi stă scris dictonul „Cunoaște-te pe tine însuți!” Explică în maxim 100 de 

cuvinte ce însemnă pentru tine această afirmație.  

10 puncte 

Răspuns: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Religiile lumii” 

 

Numele și prenumele elevului: ___________________________________ 

Unitatea de învățământ: ________________________________________ 

Clasa:  _______________________________________________________ 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

Întrebarea 1 
 

Întrebarea 11  

Întrebarea 2 
 

Întrebarea 12  

Întrebarea 3 
 

Întrebarea 13  

Întrebarea 4 
 

Întrebarea 14  

Întrebarea 5 
 

Întrebarea 15  

Întrebarea 6  Întrebarea 16  

Întrebarea 7  Întrebarea 17  

Întrebarea 8  Întrebarea 18  

Întrebarea 9  Întrebarea 19  

Întrebarea 10  Întrebarea 20  

Total: 100 puncte 

 

 

TE FELICIT! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Religiile lumii” 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

 

 

1 a, b, d,e 

(4 p) 

 

Întrebarea 11 

 

 

11 c 

(5 p) 

Întrebarea 2 

 

2 c  

(5 p) 
Întrebarea 12 

12  1 b, 2 c, 3 d, 4 a  

1 punct pentru fiecare 

corespondență corectă 

(4x1p=4p) 

Întrebarea 3 

3 a, b, c  (A) 

d, e  (F)  

1 punct pentru fiecare 

afirmație corectă 

(5x1p=5p) 

Întrebarea 13 
13 a   

(4 p) 

 

Întrebarea 4 

 

4 b  

(5 p) 

 

Întrebarea 14 

 

 

14 b 

(5 p) 

Întrebarea 5 

5 b 

(5 p) 
 

Întrebarea 15 

 

15  

     (3 p) 

Întrebarea 6 

 6 b  

                               (5 p)    

 

Întrebarea 16 

 

16   

(3 p) 

Întrebarea 7 

 7 a, c, d 

                               (6 p) 

 

Întrebarea 17 

 17   

                                 (3 p) 

 

Întrebarea 8   
8 c 

   (3 p) 
Întrebarea 18 

18   

 

(3 p) 

Întrebarea 9 

 9 a 

                                (3 p) 

 

   Întrebarea 19 
19   

Răspuns deschis (10 p) 

Întrebarea 10 
  10  b, d, e  

                               (6 p) 
Întrebarea 20 

 20   

Răspuns deschis (10 p) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Religiile lumii” 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

1.  Imagine din domeniu public, încărcată de Barbara Harris, 

https://ro.pinterest.com/pin/512917845039212524/,  ultima accesare 11.10.2020, ora 17.28 

2.  Imagine din domeniu public, incarcată de Barbara Fanti, 

https://www.pinterest.it/pin/760334349575809663/, ultima accesare 11.10.2020,  

3.  https://ro.pinterest.com/pin/208924870193407586/ 

4.  imagine creată 

5.  5 a. Imagine din domeniul public, https://ro.pinterest.com/pin/512917845039212524/ 
5 b. Imagine din domeniul public, autor Marcel Roblin, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forum_Romain_05_2017.jpg 
5c. imagine din domeniul public, autor: Iulia Isakova, https://unsplash.com/photos/IiGbnjiFMAI 

6.  6a. Imagine libera de pe site Creative Commons, 

https://www.flickr.com/photos/8204247@N08/532820780, ultima accesare în 11.10.2020, 

ora 20.10 

6b. imagine libera de pe site Creatuve Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_(Dresden)_-
_replica_in_Pushkin_museum_02_by_shakko.jpg, ultima accesare în 11.10.2020, ora 19.55 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_(Dresden)_-

_replica_in_Pushkin_museum_02_by_shakko.jpg  

Ultima accesare în 11.10.2020, ora 19.57 

  6c. Imagine libera de pe site Creative Commons, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/6001.Jupiter_mit_Kuh_%28verwandelte_Jo
_1754%29-
Fran%C3%A7ois_Gaspard_Adam_Sanssouci_Gro%C3%9Fe_Font%C3%A4ne_Steffen_Heilfort.JPG, 
ultima accesare în 11.10.2020, ora 19.50 

7.  7a. Imagine gratuita de pe site Creative Commons, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/O_Partenon_de_Atenas.jpg, ultima 

accesare în 11.10.2020, ora 20.30 

7b. imagine libera de pe site Creative Commons, https://pixabay.com/ro/photos/jerusalem-

israel-ora%C5%9F-108849/ 

Ultima accesare în 11.10.2020, ora 20.35 

7c. Imagine libera de pe site creative Commons,  https://pixabay.com/ro/photos/grecia-

poseidon-temple-ancient-1581661/,  ultima accesare în 1.10.2020, ora 20.40 

7d. Imagine libera de pe site Creative Commons,  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segesta_-_Tempio_di_Hera.JPG, ultima accesare 

în 11.10.2020, ora 20.50 

8.  Imagine libera de pe site Creative Commons, 
https://www.flickr.com/photos/lavra_photo/32311423267/ 
ultima accesare în 11.10.2020, ora 19.40 

9. 9a Imagine gratuita de pe site Creative Commons, https://creazilla.com/nodes/65856-

bust-of-augustus-crowned-with-oak-3d-model, ultima accesare în 11.10.2020, ora 

19.30 

9b Imagine gratuita de pe site Creative Commons, 

https://www.flickr.com/photos/carolemage/31092351716, ultima accesare în 

11.10.2020, ora 19.32 

https://ro.pinterest.com/pin/512917845039212524/
https://www.pinterest.it/pin/760334349575809663/
https://ro.pinterest.com/pin/208924870193407586/
https://ro.pinterest.com/pin/512917845039212524/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forum_Romain_05_2017.jpg
https://unsplash.com/photos/IiGbnjiFMAI
https://www.flickr.com/photos/8204247@N08/532820780
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_(Dresden)_-_replica_in_Pushkin_museum_02_by_shakko.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_(Dresden)_-_replica_in_Pushkin_museum_02_by_shakko.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_(Dresden)_-_replica_in_Pushkin_museum_02_by_shakko.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_(Dresden)_-_replica_in_Pushkin_museum_02_by_shakko.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/6001.Jupiter_mit_Kuh_%28verwandelte_Jo_1754%29-Fran%C3%A7ois_Gaspard_Adam_Sanssouci_Gro%C3%9Fe_Font%C3%A4ne_Steffen_Heilfort.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/6001.Jupiter_mit_Kuh_%28verwandelte_Jo_1754%29-Fran%C3%A7ois_Gaspard_Adam_Sanssouci_Gro%C3%9Fe_Font%C3%A4ne_Steffen_Heilfort.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/6001.Jupiter_mit_Kuh_%28verwandelte_Jo_1754%29-Fran%C3%A7ois_Gaspard_Adam_Sanssouci_Gro%C3%9Fe_Font%C3%A4ne_Steffen_Heilfort.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/O_Partenon_de_Atenas.jpg
https://pixabay.com/ro/photos/jerusalem-israel-ora%C5%9F-108849/
https://pixabay.com/ro/photos/jerusalem-israel-ora%C5%9F-108849/
https://pixabay.com/ro/photos/grecia-poseidon-temple-ancient-1581661/
https://pixabay.com/ro/photos/grecia-poseidon-temple-ancient-1581661/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segesta_-_Tempio_di_Hera.JPG
https://www.flickr.com/photos/lavra_photo/32311423267/
https://creazilla.com/nodes/65856-bust-of-augustus-crowned-with-oak-3d-model
https://creazilla.com/nodes/65856-bust-of-augustus-crowned-with-oak-3d-model
https://www.flickr.com/photos/carolemage/31092351716
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9c Imagine libera de pe site Creative Commons, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Columna_lui_Traian%2C_Ro

ma_-_detaliu-_Portret_de_razboinic_Dac.jpg 

ultima accesare la 11.10.2020, ora 19.35 

10. Imagine gratuita de pe site Creative Commons, 

http://tuvalu.santafe.edu/~simon/page7/page7.html, ultima accesare în 11.10.2020, ora 19.24; 

11. Imagine liberă de pe site Creative Commons, https://pxhere.com/ro/photo/1589231 

ultuma accesare în 11.10.2020, ora 19,17; 

12. Imagine liberă de pe site creative commons, autor: Guillaume Blanchard, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypte_louvre_144_hieroglyphes.jpg 

ultima accesare în 11.10.2020, ora 18.52; 

13. Imagine gratuită de pe site Creative Commons, https://pxhere.com/ro/photo/5544, ultima 

accesare în 11.10.2020, ora 18.45. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Columna_lui_Traian%2C_Roma_-_detaliu-_Portret_de_razboinic_Dac.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Columna_lui_Traian%2C_Roma_-_detaliu-_Portret_de_razboinic_Dac.jpg
http://tuvalu.santafe.edu/~simon/page7/page7.html
https://pxhere.com/ro/photo/1589231
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Aoineko
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypte_louvre_144_hieroglyphes.jpg
https://pxhere.com/ro/photo/5544
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UNITATEA VI  

Ortodoxie și cultură națională 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, PĂUNESCU ANGHEL-NICOLAE 
LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU 
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FIȘA DE LUCRU 
COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

Fișa de lucru se completează și în format electronc pe următorul link: 

https://forms.gle/8NSCTXiddqLcYmB89   
 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională 

Competențe specifice vizate: 
o 3.3. Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa 

liturgică a Bisericii;  

o 5.1. Explicarea argumentată a influenţei creştinismului asupra culturii noastre naţionale; 

o 5.2. Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi 

dezvoltarea învăţământului românesc. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 
Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod. Editura 

Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediția 2018; 

2. Boldea, Prof. Florin, Boldea, Prof. Violeta, Pop, Pr. Prof. Vasile, Lazăr, Prof. Dr. 

Liviu, Religie, Cultul ortodox, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Corvin, Deva, 

2005;  

3. Opriș, Dorin, Monica, Opriș, Horga, Irina, Tacea, Antoaneta-Firuța, Religie, Cultul 

ortodox, Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Dacia Educațional, 2004;  

4. Păcurariu, M., Istoria Bisericii ortodoxe Române, compendiu, Chişinău, 1993; 

5. Branişte, E., Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Caransebeş, Editura 

Diecezană, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8NSCTXiddqLcYmB89
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 
 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 puncte. 

 

1. Viața religioasă românească este oglindită, pe lângă cea spirituală, și în creații populare, 

datini și obiceiuri. Selectează din lista de mai jos componentele creației populare cu specific 

religios, bifând valoarea de adevăr a fiecăreia: 
5 puncte 

 
 

 Adevărat Fals 

a) Literatura orală de inspirație religioasă;   
b) Colindele și cântecele de stea;   
c) Spiritul politic al neamului;   
d) Icoanele pe sticlă;   
e) Ouăle încondeiate.   

 

2. Folclorul românesc a izvorât din sensibilitatea și religiozitatea poporului. Selectează 

calitățile sufletului românesc exprimate prin folclor:  

4 puncte 
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□  a) credința; 

 
 

□  b) omenia; 

 
 

□  c) lăcomia; 

 
 

□  d) sacrificiul;  

 

□  e) armonia cu natura; 

 
 

□  f) zgârcenia. 

 
 

3. Tradițiile și obiceiurile strămoșești ale unui popor constituie amprenta sa spirituală. 

Realizează corespondența între obiceiuri tradiționale și categoria pe care o reprezintă: 

5 puncte 
 

 
 

 
a) obiceiuri de Paște 

 

b) obiceiuri de Crăciun 

 

c) obiceiuri de Florii 

 

1. împodobirea 

bradului 
□ □ □ 

2. încondeierea 

ouălor 
□ □ □ 

3. sfințirea ramurilor 

de salcie 
□ □ □ 

4. sacrificarea 

mielului 
□ □ □ 

5. Irozii 
□ □ □ 
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4. Paștele este sărbătoarea Luminii, a bucuriei și a iertării. Ne manifestăm aceste sentimente 

prin frumoase tradiții și obiceiuri. Selectează intrusul din cele trei enunțuri de mai jos:  

4 puncte 

 
 

  

o a) postim și ne rugăm, ne spovedim și ne 

împărtășim, facem fapte bune; 

 

 

      ○   b) ouă roșii, pască, miel; 

 

 

o c) luăm lumină, ciocnim ouă roșii, ne 

scăldăm în apă neîncepută din izvor. 

 

 

 

5. Colindele sunt creații populare inspirate din Sfânta Scriptură și exprimă învățătura 

Bisericii despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu și misiunea Sa în lume. Realizează 

corespondența între fragmentele de colind și învățătura pe care o exprimă:  

5 puncte 

 

 
 

 
  a) Iisus Hristos, 

Cuvântul lui 

Dumnezeu 

b) Scopul 

Întrupării 

Fiului lui 

Dumnezeu 

c) Nașterea 

din veșnicie a 

Fiului lui 

Dumnezeu 

d) 

Dumnezeirea 

Fiului lui 

Dumnezeu 

e) Iisus Hristos, 

Mântuitorul 

lumii 

1. „Pe Fiul cel din 

vecie, ce L-a trimis 

Tatăl mie” („O, ce 

veste minunată!”) 
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2. „Că Mântuitorul și 

Izbăvitorul, cu trup S-

a născut” („Praznic 

luminos”) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. „Din cer Cuvântul 

(bis), /În trup se arată” 

(„Cerul și pământul”) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. „Să se nască și să 

crească și să ne 

mântuiască” („O, ce 

veste minunată!”) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. „Am văzut pe Nou 

Născutul/Prunc Iisus 

din cer venitu/Fiu 

dumnezeiesc” („Ce-ați 

văzut păstori”)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. Colindele de Crăciun descriu evenimentele de la Nașterea Domnului Iisus Hristos. 

Corelează titlul colindului, prezentat mai jos, cu evenimentul descris: 
5 puncte 

 

 

 
 

 

 a) La 

Viflaim 

colo-n jos 

b) Trei crai 

de la răsărit 

c) O, ce 

veste 

minunată 
 

d) Steaua 

sus răsare 

e) Trei 

păstori 
 

1. Călătoria spre 

Betleem 
     

2. Nașterea în iesle      

3. Arătarea stelei      

4. Închinarea 

păstorilor 
     

5. Venirea magilor      
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7. Icoanele pe sticlă sunt considerate veritabile creații ale folclorului românesc religios. 

Selectează din imaginile de mai jos doar icoanele pe sticlă: 

4 puncte 

 
□ a) 

 
□ b) 

 
□ c) 

 
□ d) 

  

 
□ e) 

 

 

8. Anumite creații folclorice contravin învățăturii de credință creștină. Selectează aceste 

creații din variantele prezentate:  

4 puncte 
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□ a) cântece de stea; 

 

□ b) descântece; 

 

  
□ c) ghicitori și preziceri; 

 

□ d) înroșirea ouălor; 

 

 

□ e) superstiții.  

 

9. Limba populară constituie baza limbii literare române. Aceasta s-a format prin scrierile 

literare și tipăriturile realizate de slujitorii Bisericii Ortodoxe Române. Selectează operele 

care au contribuit la formarea limbii române literare:  

 4 puncte 

 

  
□ a) „Tetraevanghelul” lui Coresi; 

 

□ b) „Cazania” mitropolitului Varlaam; 
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□ c) „Viața la țară” de Duiliu Zamfirescu; 

 

□ d) „Psaltirea” lui Dosoftei; 

 

 

□ e) „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. 

 
 

10. Prima carte tipărită  în limba română este o carte bisericească. Vizionează primul minut 

din videoclipul atașat, intitulat ”Filip Moldoveanu, Coresi și primele tipărituri în limba 

română”, de la linkul  

https://www.youtube.com/watch?v=rWcC1JNJLyY&feature=emb_logo și alege varianta 

corectă, referitoare la prima tipăritură în limba română. 

4 puncte 
Videoclip  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Prima tipăritură în limba română îi aparține lui Dosoftei, se numește „Psaltirea în versuri” 

și a fost realizată la Iași; 

o b) Prima tipăritură în limba română îi aparține lui Filip Moldoveanul, se numește 

„Catehismul românesc luteran” și a fost realizată la Sibiu; 

o c) Prima carte tipărită în limba română se numește Tetraevanghelul lui Coresi și a fost 

tipărită la Brașov. 
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11. Biserica Ortodoxă Română este creatoare de limbă și cultură română. Biserica Ortodoxă 

Română este creatoare de limbă și cultură română. Bifează afirmațiile adevărate privitoare la 

apariția primelor tipografii și cărți  în limba română: 

5 puncte 

 

 
 

 Adevărat Fals 

a) Primele școli au fost la mănăstiri și bisericile parohiale. O O 

b) Prima tipografie românească a fost înființată la Brașov în anul 1688. O O 

c) Prima carte tipărită a fost „Liturghierul” lui Macarie, în anul 1508. O O 

d) Prima tipografie românească a fost înființată la Mănăstirea Dealul, în anul 

1508. 

O O 

e) Prima carte tipărită a fost „Psaltirea” lui Antim Ivireanul în anul 1694. O O 

 

12. Mitropolitul Veniamin Costachi (1768-1846) a fost unul dintre cei mai luminați cărturari 

ai timpului său. Selectează dintre variantele de mai jos prima sa preocupare culturală, după 

înscăunarea ca mitropolit al Moldovei: 

4 puncte 
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o a) înființarea unui teatru; 

 

o b) înființarea de școli în Moldova; 

 

  
o c) înlăturarea regimului fanariot; 

 

o d) amenajarea spitalului Sfântul Spiridon. 

 

13. Marele ierarh Veniamin Costachi a fost promotorul românizării învățământului în 

Moldova. La 1 ianuarie 1828, împreună cu Gheorghe Asachi, fiul protopopului Lazăr Asachi, 

prezintă domnului Ion Sandu Sturza, planul său pentru Moldova. Selectează varianta corectă 

de răspuns: 

4 puncte 

 

 
 

o a) un plan al primului spital din Moldova; 

o b) prima reformă agrară; 

o c) un plan de organizare a învățământului național din Moldova 
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14. Învățământul din Moldova a înflorit sub rodnica activitate pastorală și culturală a 

mitropolitului Veniamin Costachi, el contribuind în mod direct la înființarea multor școli. Pe 

baza imaginilor de mai jos și a variantelor de răspuns, selectează variantele răspunsurile 

corecte care exprimă întemeierea primelor școli de către mitropolitul cărturar: 

5 puncte 

 

  

□ a) Seminarul de la Socola; 

 

 

□ b) Școala Vasiliană de la „Trei Ierarhi”; 

 

 
□ c) Școala românească de fete de la Agapia; 

 

□ d) Școala Națională de Arte, București; 

 

 

□ e) Academia Mihăileană de la Iași. 

 
 

 

15. Andrei Șaguna (1808 – 1873) este cel mai seamă ierarh al Bisericii Ortodoxe Române din 

Transilvania. Citește troparul Sfântului Ierarh Andrei și alege cele trei însușiri ale acestuia 

din tropar: 

6 puncte 

„Apărător înţelept al românilor ortodocşi, păstor cărturar al Transilvaniei şi mare chivernisitor al 

vieţii bisericeşti, Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele 

noastre.” 

 Videoclip cu Troparul -  https://youtu.be/uTkBzvKLxpI 

https://youtu.be/uTkBzvKLxpI
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□ a) apărător înțelept al românilor ortodocși;  

□ b) păstor cărturar al Transilvaniei;  

□ c) vistiernic al Împărăției lui Dumnezeu; 

□ d) mare chivernisitor al vieții bisericești; 

□ e) bun orânduitor al Mitropoliei Ardealului. 

 

16. Mitropolitul Andrei Șaguna a contribuit decisiv la renașterea culturală, națională și 

religioasă a românilor din Transilvania. El a fost un militant activ al drepturilor acestora. 

Selectează varianta corectă de răspuns care prezintă alegerea sa ca președinte al unei 

Adunări: 

4 puncte 

 
 

  

o a) Marii Adunări Naționale de la Alba 

Iulia, 1 decembrie 1918; 

 

○   b) Adunării ad-hoc din București, 8 

octombrie 1857; 
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o c) Adunării Naționale românești de la 

Blaj, 3-15 mai 1848. 

 

 

 

 

17. Baladele și legendele populare au ca temă atitudinea creștinului în fața vieții și a morții. 

Alege  balada populară care scoate în evidență idea jertfei zidirii pentru  a da trai lucrărilor 

mărețe:         

                                                                                                                                                  3 puncte 

 a) Miorița; 

 b) Meșterul Manole; 

 c) Maririul lui Constantin Brâncoveanul; 

 d) Moartea lui Gelu; 

 
 

18. Activitatea misionar-pastorală din timpului mitropolitului Veniamin Costachi s-a 

dezvoltat și prin ctitorirea de numeroase lăcașuri de cult. Care este cea mai însemnată ctitorie 

a distinsului ierarh? 

4 puncte 

 

Răspuns: …………………………………………………………………………………….……. 

 
 

19. Eminescu spune că ”Biserica este mama neamului românesc.” Având în vedere că 

întreaga cultură română este tributară Bisericii, scrie un text de maxim 100 de cuvinte în care 

să prezinți rolul acesteia pentru dezvoltarea culturii neamului românesc.  

10 puncte 

 

Răspuns: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

20. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna a desfășurat o bogată activitate misionară, filantropică, 

tipografică, culturală și patriotică, trezind conștiința națională a românilor din Transilvania. 

Alcătuiește un eseu din maxim 100 de cuvinte în care să prezinți câteva dintre realizările sale. 

10 puncte 
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Răspuns: 
………………………………………................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 

 

 

 

Numele și prenumele elevului: ___________________________________ 

Unitatea de învățământ: ________________________________________ 

Clasa: _______________________________________________________ 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

  

Întrebarea 11 
 

 

Întrebarea 2 

  

Întrebarea 12 
 

 

Întrebarea 3 

  

Întrebarea 13 
 

 

Întrebarea 4 

  

Întrebarea 14 
 

 

Întrebarea 5 

  

Întrebarea 15 
 

 

Întrebarea 6 
 

 

Întrebarea 16 
 

 

Întrebarea 7 
 

 

Întrebarea 17 
 

 

Întrebarea 8 
 

 

Întrebarea 18 
 

 

Întrebarea 9 
 

 

Întrebarea 19 
 

 

Întrebarea 10 
 

 

Întrebarea 20 
 

 

Total: 100 puncte 

 

 

TE FELICITĂM! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 
 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

Întrebarea 1 

a) A (1p.) 

b) A (1p.) 

c) F (1p.) 

d) A (1p.) 

e) A (1p.) 

 

Întrebarea 11 

a) A (1p.) 

b) F (1p.) 

c) A (1p.) 

d) A (1p.) 

e) F (1p.) 

Întrebarea 2 2 a, b, d, e (4p.) 
 

Întrebarea 12 
b) (4p.) 

 

Întrebarea 3 

1b, 2a, 3c, 4a,5b. 
1 punct pentru 

fiecare afirmație 
apreciată correct 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 13 
c) (4p.) 

Întrebarea 4 
c) (4p.)  

Întrebarea 14 
14 a, b, c, e (5p.) 

Întrebarea 5 

1 c, 2 e, 3 a, 4 b, 5 d 

1 punct pentru 
fiecare afirmație 
apreciată correct 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 15 
15 a, b, d (5p.) 

Întrebarea 6 

1 c, 2 a, 3 d, 4 e, 5 b 

1 punct pentru 
fiecare afirmație 
apreciată correct 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 16 
 c) (4p.) 

Întrebarea 7 7 b, c, e  (4p.) 
 

Întrebarea 17 

Miorița, Mănăstirea 

Argeșului 

Constantin 

Brâncoveanul, Meșterul 

Manole, etc (3 p.) 

Întrebarea 8 8 b, c, e (4p.) 
 

Întrebarea 18 

Catedrala mitropolitană 

din Iași (4p.) 

Întrebarea 9 9 a, b, d (4p.) 
 

Întrebarea 19 
30 noiembrie (6p.) 

Întrebarea 10   b) (4p.) 
 

Întrebarea 20 

1-2 realizări misionare; 

1 realizăei filantropică; 

1-2 realizări tipografice; 

1-2 realizări culturale 

(10p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 
 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

1 Autor: Alex D. Neagoe, 

https://i.pinimg.com/736x/fa/72/96/fa72967a018868745d120cff188dab12.jpg, accesat la data 

de  24. 08. 2020, Ora 20.34.  

2  Arhiva ziarului „Lumina”, 

https://ziarullumina.ro/thumbs/facebook/2010/07/13/folclorul-romanesc-promovat-in-

serbia-99111.jpg, accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 23,29. 

2a Autor imagine: Oana Nechifor, 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/11/02/credinta-dar-al-lui-dumnezeu-

7127.jpg, accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 23,30. 

2b Autor imagine: Oana Nechifor , https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol-colorbox/public/articol/2016/01/smerenie_3.jpg?itok=AFFPOPFe, accesat la 

data de  07. 06. 2020, Ora 23,31. 

2c Autor imagine: Oana Nechifor, sursa: Doxologia.ro 

2d Autor imagine: Oana Nechifor, sursa: Doxologia.ro 

2e Autor imagine: Oana Nechifor, https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/lista-

image/public/articol/2016/06/pelerinaj_maramures_mai_2014_foto_oana_nechifor_26

4.jpg?itok=ca5e7NOR, accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 23,35. 

2f Autor imagine: Oana Nechifor,  

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2019/11/excursie_cetatea_neamtului_foto_oana_nechifor_31_

0.jpg?itok=dprwUyQy, accesat la data de 17. 07. 2020, ora 21,45  

3 3a https://i.pinimg.com/originals/d8/04/fa/d804fab247915eb126ce0e25a98bbb82.gif, 

accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 23,36. 

3b Sculptor: Mara Bâscă, autor imagine: Cristian-Mihail Miehs, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/8/8c/Toma_Alimos_de_Mara_Basca

.jpg/1024px-Toma_Alimos_de_Mara_Basca.jpg, accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 

23,39.  

3c https://povesti-ro.weebly.com/uploads/9/6/7/9/967914/craiasa-zapezii_orig.jpg, 

accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 23,40. 

3d Autor imagine: Alexandru Baboș, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Man_Curtea_de_Arges.

SV.jpg/1024px-Man_Curtea_de_Arges.SV.jpg, accesat la data de 17. 07. 2020, Ora 

21,41.  

3e Autor imagine: Sergey Borisov, https://www.descopera.ro/wp-

content/uploads/2019/12/18617538/1-padure-toamna-123rf-descopera.jpg, accesat la 

data de  07. 06. 2020, Ora 23,43. 

4  Autor imagine: Oana Nechifor, https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol-colorbox/public/articol/2019/04/binecuvantare_stalpari_florii-

3.jpg?itok=6oKH90F8,  accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 23,44. 

5  Autor imagine: Ștefan Cojocariu, Pictură: Centrul Resurectio al MMB; 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2017/04/invierea_domnului.jpg?itok=kVrHWF7v,  accesat la 

data de 17. 07. 2020, Ora 21,46 

6  Autor imagine: Grigor Dorel  

7  Arhiva ziarului „Lumina”, 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2013/12/05/colindatul-de-ceata-barbateasca-pe-

https://i.pinimg.com/736x/fa/72/96/fa72967a018868745d120cff188dab12.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/facebook/2010/07/13/folclorul-romanesc-promovat-in-serbia-99111.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/facebook/2010/07/13/folclorul-romanesc-promovat-in-serbia-99111.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/11/02/credinta-dar-al-lui-dumnezeu-7127.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/11/02/credinta-dar-al-lui-dumnezeu-7127.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/01/smerenie_3.jpg?itok=AFFPOPFe
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/01/smerenie_3.jpg?itok=AFFPOPFe
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/lista-image/public/articol/2016/06/pelerinaj_maramures_mai_2014_foto_oana_nechifor_264.jpg?itok=ca5e7NOR
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/lista-image/public/articol/2016/06/pelerinaj_maramures_mai_2014_foto_oana_nechifor_264.jpg?itok=ca5e7NOR
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/lista-image/public/articol/2016/06/pelerinaj_maramures_mai_2014_foto_oana_nechifor_264.jpg?itok=ca5e7NOR
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2019/11/excursie_cetatea_neamtului_foto_oana_nechifor_31_0.jpg?itok=dprwUyQy
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2019/11/excursie_cetatea_neamtului_foto_oana_nechifor_31_0.jpg?itok=dprwUyQy
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2019/11/excursie_cetatea_neamtului_foto_oana_nechifor_31_0.jpg?itok=dprwUyQy
https://i.pinimg.com/originals/d8/04/fa/d804fab247915eb126ce0e25a98bbb82.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/8/8c/Toma_Alimos_de_Mara_Basca.jpg/1024px-Toma_Alimos_de_Mara_Basca.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/thumb/8/8c/Toma_Alimos_de_Mara_Basca.jpg/1024px-Toma_Alimos_de_Mara_Basca.jpg
https://povesti-ro.weebly.com/uploads/9/6/7/9/967914/craiasa-zapezii_orig.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Man_Curtea_de_Arges.SV.jpg/1024px-Man_Curtea_de_Arges.SV.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Man_Curtea_de_Arges.SV.jpg/1024px-Man_Curtea_de_Arges.SV.jpg
https://www.descopera.ro/wp-content/uploads/2019/12/18617538/1-padure-toamna-123rf-descopera.jpg
https://www.descopera.ro/wp-content/uploads/2019/12/18617538/1-padure-toamna-123rf-descopera.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2019/04/binecuvantare_stalpari_florii-3.jpg?itok=6oKH90F8
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2019/04/binecuvantare_stalpari_florii-3.jpg?itok=6oKH90F8
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2019/04/binecuvantare_stalpari_florii-3.jpg?itok=6oKH90F8
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2017/04/invierea_domnului.jpg?itok=kVrHWF7v
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2017/04/invierea_domnului.jpg?itok=kVrHWF7v
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2013/12/05/colindatul-de-ceata-barbateasca-pe-lista-patrimoniului-cultural-unesco-82123.jpg
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lista-patrimoniului-cultural-unesco-82123.jpg, accesat la data de  07. 06. 2020, Ora 

23,56. 

8 8a Autor imagine și pictor Cerasela Elena Ciucă, https://theodorosart.com/wp-

content/uploads/2017/05/Maica-Domnului-Dulcea-Sarutare-3.jpg, accesat la data de  

18. 07. 2020, ora 18,50. 

8b Autor imagine și pictor: Simona Petrule, 

https://simonapetrulepaintings.files.wordpress.com/2011/03/ana-maria-si-andreea-4-

01-2011-009.jpg?w=640&h=853, accesat la data de  17. 07. 2020, Ora 23,58. 

8c Autor imagine și pictor: Simona Petrule, 

https://simonapetrulepaintings.files.wordpress.com/2011/03/ana-maria-si-andreea-4-

01-2011-005.jpg?w=640&h=853, accesat la data de  la 17. 07. 2020, Ora 23,44. 

8d Sursa: Doxologia.ro 

8e Arhiva ziarului „Lumina”, https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2017/02/16/icoane-

pe-sticla-vers-si-bucurie-de-copil-44547.jpg, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 

00,02.  

9 9a Sursa: Doxologia.ro 

9b Autor imagine Dănuț Deleanu, 

https://miscareaderezistenta.ro/thumbs/facebook/2020/06/18/traditii-si-superstitii-

descantece-cum-gonesti-demonul-din-trupul-bolnavului-53833.jpg, accesat la data de  

18. 07. 2020, Ora 19,45. 

9c Autor imagine: Păunescu Felicia 

9d Autor imagine: Oana Nechifor, sursa: Doxologia.ro 

9e Autor imagine: Păunescu Felicia 

10 10a Arhiva ziarului „Lumina”, 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2016/09/21/tetraevanghelul-romanesc-tiparit-

de-coresi-la-brasov-52627.jpg, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 00,10. 

10b Autor imagine: Oana Nechifor, sursa: Doxologia.ro 

10c Autor imagine: Păunescu Felicia, Coperta: Walter Riess 

10d https://ortodox.md/wp-content/uploads/2012/12/Evangile.jpg , la 08. 06. 2020, Ora 

00,14. 

10e Autor imagine: Păunescu Felicia, Coperta: Mariana Trifan și Carmen Barbu 

11  Radio România Regional, https://youtu.be/rWcC1JNJLyY, accesat la data de  08. 06. 

2020, Ora 00,17.  

 12  Autor Alexandru Baboș, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.

bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg, accesat 

la data de  la 18. 07. 2020, Ora 20,50. 

13  Autor necunoscut , Albina : Revistă enciclopedică populară, 01, nr. 10, 7 decembrie 

1897, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Veniamin_Costachi.jpg, 

accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 00,21. 

13a https://www.laiasi.ro/wp-content/uploads/2018/02/Teatrul-National-Iasi-inaugurat-la-

1-decembrie-1896-laiasi.ro_.jpg, accesat la data de  18. 07. 020, ora 21,20 

13b https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Kishinev_seminary.jpg, 

accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 00,23. 

13c https://www.emedi.ro/wp-content/uploads/2019/03/Regimul-fanariot.jpg, accesat la 

data de  08. 06. 2020, Ora 00,24. 

13d https://ziarullumina.ro/thumbs/int/2020/04/11/dimitrie-cantacuzino-pascanu-ctitor-de-

spital-si-facator-de-bine-142534.jpg  , ultima accesare la 18. 07. 2020, Ora 22,25. 

14  https://doxologia.ro/sites/default/files/autor/2019/01/mitropolitul_veniamin_costachi.j

pg, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 00,26.   

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2013/12/05/colindatul-de-ceata-barbateasca-pe-lista-patrimoniului-cultural-unesco-82123.jpg
https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/05/Maica-Domnului-Dulcea-Sarutare-3.jpg
https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/05/Maica-Domnului-Dulcea-Sarutare-3.jpg
https://simonapetrulepaintings.files.wordpress.com/2011/03/ana-maria-si-andreea-4-01-2011-009.jpg?w=640&h=853
https://simonapetrulepaintings.files.wordpress.com/2011/03/ana-maria-si-andreea-4-01-2011-009.jpg?w=640&h=853
https://simonapetrulepaintings.files.wordpress.com/2011/03/ana-maria-si-andreea-4-01-2011-005.jpg?w=640&h=853
https://simonapetrulepaintings.files.wordpress.com/2011/03/ana-maria-si-andreea-4-01-2011-005.jpg?w=640&h=853
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2017/02/16/icoane-pe-sticla-vers-si-bucurie-de-copil-44547.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2017/02/16/icoane-pe-sticla-vers-si-bucurie-de-copil-44547.jpg
https://miscareaderezistenta.ro/thumbs/facebook/2020/06/18/traditii-si-superstitii-descantece-cum-gonesti-demonul-din-trupul-bolnavului-53833.jpg
https://miscareaderezistenta.ro/thumbs/facebook/2020/06/18/traditii-si-superstitii-descantece-cum-gonesti-demonul-din-trupul-bolnavului-53833.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2016/09/21/tetraevanghelul-romanesc-tiparit-de-coresi-la-brasov-52627.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2016/09/21/tetraevanghelul-romanesc-tiparit-de-coresi-la-brasov-52627.jpg
https://ortodox.md/wp-content/uploads/2012/12/Evangile.jpg
https://youtu.be/rWcC1JNJLyY
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Veniamin_Costachi.jpg
https://www.laiasi.ro/wp-content/uploads/2018/02/Teatrul-National-Iasi-inaugurat-la-1-decembrie-1896-laiasi.ro_.jpg
https://www.laiasi.ro/wp-content/uploads/2018/02/Teatrul-National-Iasi-inaugurat-la-1-decembrie-1896-laiasi.ro_.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Kishinev_seminary.jpg
https://www.emedi.ro/wp-content/uploads/2019/03/Regimul-fanariot.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/int/2020/04/11/dimitrie-cantacuzino-pascanu-ctitor-de-spital-si-facator-de-bine-142534.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/int/2020/04/11/dimitrie-cantacuzino-pascanu-ctitor-de-spital-si-facator-de-bine-142534.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/autor/2019/01/mitropolitul_veniamin_costachi.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/autor/2019/01/mitropolitul_veniamin_costachi.jpg
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15 

 

 

15a https://seminariasi.ro/sites/default/files/styles/colorbox_style/public/seminarul_de_la_s

ocola_2.jpg?itok=Fwoqfy2u, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 00,29. 

15b https://istoriaserepetahome.files.wordpress.com/2019/02/manastirea-sfintii-trei-ierarhi-

iasi-1859-carol-popp-de-szathmari.jpg, accesat la data de  8. 06. 2020, Ora 00,30. 

15c https://agapia.mmb.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/07/manastirea_agapia_foto_oana_nechifor_276.jpg?itok=

4HGDqIko, accesat la data de  18. 07. 2020, Ora 00,31. 

15d https://2.bp.blogspot.com/_uKr7uKfl_EY/SgwFuX3acII/AAAAAAAAANw/bcyjLWy

8bQw/s280/scoala+de+arte+si+meserii+1918.jpg, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 

00,33. 

15e https://2.bp.blogspot.com/-

PhUPnSdG7WA/WAZpiVGMycI/AAAAAAACubk/KgZL3Iyvtv0I14or0cSTVM8UB

fJaI84PACLcB/s1600/IMG_0025a.jpg , accesat la data de  18. 07. 2020, Ora 12,34; 

16  Autor imagine: Silviu Cluci, 

https://ansamblulmitropolitaniasi.ro/sites/default/files/styles/img-

colorbox/public/image/2019/07/ansamblul_mitropolitan_-

_foto_silviu_cluci_7618_0.jpg?itok=pc7qoE8x, accesat la data de  18. 07. 2020, ora 

13,20. 

17  https://www.youtube.com/watch?v=uTkBzvKLxpI, accesat la data de  08. 06. 2020, 

Ora 00,41. DOXOLOGIA 

18  Imagine: Albina : Revistă enciclopedică populară, 01, nr. 40, 5 iulie 1898, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Andrei_%C8%98aguna_

%281%29.jpg/800px-Andrei_%C8%98aguna_%281%29.jpg, accesat la data de  19. 

07. 2020, ora 21,20; 

18a https://ebsradio.ro/wp-content/uploads/2018/10/marea-unire-psd-FB.jpg, accesat la 

data de  19. 07. 2020, ora 21,30 

18b Photocopy (cropped) from the magazine „Revista Ilustrată Generală", România, 1929, 

https://www.unitischimbam.ro/wp-content/uploads/2016/05/Divanul-ad-hoc-al-

Moldovei.png, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 00,44. 

18c https://i2.wp.com/identitatea.ro/wp-content/uploads/2017/05/marea-adunare-

nac89bionalc483-de-la-blaj.jpg?fit=1200%2C797&ssl=1, accesat la data de  19. 07. 

2020, Ora 00,45. 

19  TRINITAS.TV, https://youtu.be/YyPUaP5VvPs, accesat la data de  08. 06. 2020, Ora 

00,53. 

20  https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2014/05/sf.ier_.andrei-saguna.jpg?itok=rI4fk2Sz , accesat la 

data de  23. 08. 2020, Ora 12, 46 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://seminariasi.ro/sites/default/files/styles/colorbox_style/public/seminarul_de_la_socola_2.jpg?itok=Fwoqfy2u
https://seminariasi.ro/sites/default/files/styles/colorbox_style/public/seminarul_de_la_socola_2.jpg?itok=Fwoqfy2u
https://istoriaserepetahome.files.wordpress.com/2019/02/manastirea-sfintii-trei-ierarhi-iasi-1859-carol-popp-de-szathmari.jpg
https://istoriaserepetahome.files.wordpress.com/2019/02/manastirea-sfintii-trei-ierarhi-iasi-1859-carol-popp-de-szathmari.jpg
https://agapia.mmb.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/07/manastirea_agapia_foto_oana_nechifor_276.jpg?itok=4HGDqIko
https://agapia.mmb.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/07/manastirea_agapia_foto_oana_nechifor_276.jpg?itok=4HGDqIko
https://agapia.mmb.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/07/manastirea_agapia_foto_oana_nechifor_276.jpg?itok=4HGDqIko
https://2.bp.blogspot.com/_uKr7uKfl_EY/SgwFuX3acII/AAAAAAAAANw/bcyjLWy8bQw/s280/scoala+de+arte+si+meserii+1918.jpg
https://2.bp.blogspot.com/_uKr7uKfl_EY/SgwFuX3acII/AAAAAAAAANw/bcyjLWy8bQw/s280/scoala+de+arte+si+meserii+1918.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-PhUPnSdG7WA/WAZpiVGMycI/AAAAAAACubk/KgZL3Iyvtv0I14or0cSTVM8UBfJaI84PACLcB/s1600/IMG_0025a.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-PhUPnSdG7WA/WAZpiVGMycI/AAAAAAACubk/KgZL3Iyvtv0I14or0cSTVM8UBfJaI84PACLcB/s1600/IMG_0025a.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-PhUPnSdG7WA/WAZpiVGMycI/AAAAAAACubk/KgZL3Iyvtv0I14or0cSTVM8UBfJaI84PACLcB/s1600/IMG_0025a.jpg
https://ansamblulmitropolitaniasi.ro/sites/default/files/styles/img-colorbox/public/image/2019/07/ansamblul_mitropolitan_-_foto_silviu_cluci_7618_0.jpg?itok=pc7qoE8x
https://ansamblulmitropolitaniasi.ro/sites/default/files/styles/img-colorbox/public/image/2019/07/ansamblul_mitropolitan_-_foto_silviu_cluci_7618_0.jpg?itok=pc7qoE8x
https://ansamblulmitropolitaniasi.ro/sites/default/files/styles/img-colorbox/public/image/2019/07/ansamblul_mitropolitan_-_foto_silviu_cluci_7618_0.jpg?itok=pc7qoE8x
https://www.youtube.com/watch?v=uTkBzvKLxpI
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Andrei_%C8%98aguna_%281%29.jpg/800px-Andrei_%C8%98aguna_%281%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Andrei_%C8%98aguna_%281%29.jpg/800px-Andrei_%C8%98aguna_%281%29.jpg
https://ebsradio.ro/wp-content/uploads/2018/10/marea-unire-psd-FB.jpg
https://www.unitischimbam.ro/wp-content/uploads/2016/05/Divanul-ad-hoc-al-Moldovei.png
https://www.unitischimbam.ro/wp-content/uploads/2016/05/Divanul-ad-hoc-al-Moldovei.png
https://i2.wp.com/identitatea.ro/wp-content/uploads/2017/05/marea-adunare-nac89bionalc483-de-la-blaj.jpg?fit=1200%2C797&ssl=1
https://i2.wp.com/identitatea.ro/wp-content/uploads/2017/05/marea-adunare-nac89bionalc483-de-la-blaj.jpg?fit=1200%2C797&ssl=1
https://youtu.be/YyPUaP5VvPs
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/05/sf.ier_.andrei-saguna.jpg?itok=rI4fk2Sz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/05/sf.ier_.andrei-saguna.jpg?itok=rI4fk2Sz
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UNITATEA VII  

Creștinismul şi provocările lumii 
contemporane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, RAD SILVIU 
COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ” LOC. CLUJ-NAPOCA 
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FIȘA DE LUCRU 

 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

 

Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link: 

https://forms.gle/thVtSUxUpPEii7uc8  

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a IX-a  

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: Creștinismul şi provocările lumii contemporane 

Competenţe specifice vizate:  

○ 1.2.  Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul 

spiritual al creştinului  

○ 4.1.  Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă  

○4.2.   Formularea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii creştine 

Tipul lecţiei: lecţie de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute  

Bibliografie: 

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție jubiliară a Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea și 

prefața Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura 

Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2001; 

2. Corneliu MUHA, Religie, clasa a IX-a, auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 

2012; 

3. Ieromonah Serafim ROSE, Ortodoxia și religia viitorului, Editura Cartea Moldovei, Chișinău, 

1995. 

4. Nicholas Kardaras, Copiii și ecranele luminoase, Editura Paralela 45, Pitești, 2016. 

5. Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane, Editura Evanghelismos, Fundația 

Tradiția Românească, 2005. 

6. Ilie Trif, Paradoxul creștin și cartea tinereții, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008.  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/thVtSUxUpPEii7uc8
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 

 

Notă explicativă:   

Punctajul maxim: 100 puncte. 

 

1.  Omul, fiind creația lui Dumnezeu, alcătuit din trup și suflet, este chemat să poarte de grijă 

de fiecare în parte: sufletul, ca și componentă veșnică a omului, iar trupul, ca element esențial 

al naturii omenești și organ de manifestare a sufletului. Selectează datoriile pe care le avem 

față de trup:  

4 puncte 

 
□ a)  Să dăm frâu liber tuturor pornirilor, de orice natură ar fi ele, fiindcă îmi iubesc trupul; 

□ b)  Să evităm provocările care ne-ar putea periclita sănătatea; 

□ c)  Să fim muncitori și disciplinați. 

 

2. Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni afirmă următoarele: „Toate îmi sunt 

îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit 

de ceva.” (1 Corinteni 6, 12). Alege valorile care trebuie să stea la temelia unei prietenii:  

4 puncte                                                         

□  a) Respect; 

□  b) Încredere; 

□  c) Altruism; 

□ d) Egoism; 

□  e) Egalitate. 
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3. În contextul în care sunt luate în discuție efectele televizorul asupra minții omului, în 

special asupra puterii sale cognitive, este necesar să se înțeleagă care este modul în care 

televiziunea influențează limbajului omului contemporan. Selectează consecințele negative pe 

care televiziunea le poate crea asupra vorbirii și limbajului: 

4 puncte 

 
 

□ a) Slăbirea capacității de a asculta; 

□ b) Tendința de a comunica prin gesturi; 

□ c) Dezvoltarea imaginației; 

□ c) Scăderea cunoștințelor de vocabular; 

          □ d) Abilitatea scăzută în reflectarea faptelor și ideilor, în vorbire și în scris; 

 

4.  În Noul Testament întâlnim următorul îndemn: „Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe 

care-l va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși 

trupul său”. Alege autorul căruia îi aparține acest text scripturistic: 

2 puncte 

 
 

  

○ a) Isaia; 

 

○ b) Pavel; 

 

○ c) Matei; 

 

○ d) Luca. 

 

 

5. Despre efectele negative ale televizorului asupra minții umane s-a scris foarte de mult. 

Acesta are în schimb și aspecte pozitive. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și apreciază 

valoarea de adevăr a acestora, bifând litera (A), dacă apreciezi că afirmația este falsă, și cu 

litera (F), dacă o consideri falsă:                                                                                

4 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) Informațiile pe care le 

primim vizual sunt extrem de 

ușor de memorat 

 

○ 

 

 

○ 
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b) Eliberează imaginația ○ ○ 

c) Efect moralizator asupra 

comportamentului 

○ 

 

○ 

 

d) Dezvoltarea atenției ○ ○ 

 

6. Una dintre valorile creștine pe care se întemeiază o relație de prietenie este iubirea. 

Marchează citatele biblice care surprind această valoare: 

5 puncte 

 

○ a) „Ura aduce ceartă, iar dragostea acopere toate cusururile" (Pilde 10, 12) 

○ b)„Căci nu fac binele pe care-l voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc pe acela îl săvârșesc"(Romani 7, 

19) 

○ c)„Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul"(Romani 13, 8). 

○ d)„Și acum acestea trei rămân: credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre acestea 

este dragostea” (1 Corinteni 13:13). 

○ e)„Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul.” (1 Ioan 3:18) 

○ f)„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi.” 

(Ioan 15:13). 

 

7. Cauzele care îi împing pe tineri spre consumul de droguri sunt multiple. Urmărește cu 

atenție filmulețul de mai jos și apreciază valoarea de adevăr a afirmațiilor de mai jos, bifând 

litera (A) pentru adevărat, iar litera (F) pentru fals: 

              5 puncte 

 

 
 

 Adevărat Fals 

a) Anturajul ○ ○ 

b) Relații sănătoase cu cei din 

jur; 

○ ○ 

c) Curiozitatea; ○ ○ 

d) Dorința de afirmare; ○ ○ 

e) Din revolta; ○ ○ 

 

8. Alegerile muzicale au influență asupra personalității. Realizează conexiunile corecte dintre 

genurile muzicale de mai jos și aportul acesteia asupra personalității:                   

4 puncte 

 

 a) Stimă de sine b)Stimă de sine c) Creativi, d) Stimă de sine 
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scăzută, sunt 

muncitori, dar nu 

sunt creativi 

 

ridicată sunt 

creativi și 

introvertiți. 

 

extrovertiți, dar 

nu prea blânzi. 

 

ridicată și sunt 

extrovertiți. 

 

1.Muzica 

clasică 
○ ○ ○ ○ 

2.Muzica rap ○ ○ ○ ○ 

3.Muzcia 

dance 
○ ○ ○ ○ 

4.Muzica 

rock/Heavy 

Metal 

○ ○ ○ ○ 

 

9. Sf. Ioan de Kronștadt îi sfătuia pe tineri să fie atenți la muzica pe care o asculta: „Dacă 

sunetele aduc linişte în suflet şi sentimente curate, dumnezeieşti, atunci vă puteţi hrăni 

sufletele ascultându-le. Dacă însă sunetele nasc dorinţe trupeşti“. Alege genul muzical 

prezentat mai jos care îndeamnă la trăiri senzuale: 

 

4 puncte 

 
  

○ a) Clasică 

 

○ b) Manele 

 

○ c) Rock 

 

 

10. Alege varianta corectă de răspuns care identifică persoana și locul unde a fost ridicată 

nunta la rang de taină:  

5 puncte 

 
  

○ a) Dumnezeu în grădina Edenului ○ b) Iisus Hristos prin participarea 

la Nunta din Cana Galileii 

 

○ c) Sfântul Apostol 

și Evanghelist Ioan în 

Evanghelia a patra. 

 

11. Crează corespondența între valorile creatoare de viață frumoasă și acțiunile rezultate 

asupra  formării caracterului unui tânăr: 

5 puncte 
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 1.Valori 

familiale 

2.Valori 

sociale 

3.Valori 

culturale 

4.Valori 

estetice 

5.Valori 

religioase 

a) Educația face diferența. ○ ○ ○ ○ ○ 

b) Ajutorarea semenilor dă 

satisfacție sufletului. 

○ ○ ○ ○ ○ 

c) Cei șapte ani de acasă sunt 

temelia vieții unui om. 

○ ○ ○ ○ ○ 

d) Credința naște optimismul. ○ ○ ○ ○ ○ 

e) Muzica și pictura înnobilează 

sufletul. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

12. Unul dintre marii ierarhi cărturari contemporani, Mitropolitul Bartolomeu Anania, 

afirma: „Dragii mei tineri, voi sunteți în floarea vârstei, trăiți-vă tinerețea! E a voastră! Și 

trebuie s-o trăiți înainte de a fi prea târziu, dar în limitele decenței și ale bunei cuviințe. Nu vă 

imaginați cât este de plăcut să-ți trăiești tinerețea fără ca mai târziu să-ți fie rușine sau să-ți 

pară rău de faptele pe care le-ai făcut" Alege variantele corecte pe care trebuie să și le asume 

tânărul pentru a nu avea remușcări: 

3 puncte 

 
□  a) Libertatea; 

□ b) Responsanilitatea; 

□ c) Consecințele faptelor. 

 

13. Preocupările tinerilor în societate de azi sunt diverse. Selectează acele preocupări ale 

tinerilor care înnobilează valorile morale:  

6 puncte 
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             a) Citirea unor cărți oculte; 

 b) Socializarea în medii culturale; 

 c) Petrecerile de noapte cu adicții; 

 d) Acțiunile de voluntariat; 

 e) Preocupările pentru jocurile de noroc; 

 f) Ascultarea muzicii clasice. 

 

                                                                                                                                         

14. Dragostea creștină a fost profund elogiată în paginile Sfintei Scripturi. Bazându-te pe 

imaginea de mai jos, spune care dintre scriitorii Noului Testament au dedicat un întreg 

capitol dragostei creștine. 

5 puncte 

 

 
Răspuns:......................................................................................................................................... 

 

15.  Cum se numește modalitatea prin care mass-media influențează un grup uman, o 

comunitate sau o masă de oameni la acțiuni al căror scop aparține unei voințe străine de 

interesele lor?                                               

5 puncte 

 

16. Un mare istoric al religiilor a scris și frumosul roman de dragoste, ”Maitreyi”. Cine este 

autorul? 

5 puncte 
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17. A fost un compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor român, iubitor de credință și de 

neam. Este considerat cel mai important muzician român. A compus Rapsodia Română. În 

fiecare an se organizează și un festival internațional care-i poartă numele. Despre cine este 

vorba? 

5 puncte 

 

18. Cum se numește stare patologică datorată obișnuinței de a consuma alcool, stupefiante, 

medicamente? 

5 puncte  

Răspuns:................................................................................................................................................ 

 

 
          

19. Unul din marii neurochirurgi ai țării, Leon Dănăilă afirma: „Dacă vei face ce-ți place, vei 

face cu pasiune, și atunci vei deveni cu adevărat util și folositor țării și oamenilor. Eu asta le-

aș spune tinerilor. Să facă ce le place!” Explică în maxim 50 de cuvinte acest îndemn.  

10 puncte 

Răspuns:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 

20. Vârsta adolescenței constituie o adevărată provocare pentru tineri, mai ales pentru viața 

lor intimă. Atât în reclame, cât și în filme, dar și în muzică se face referire la acest subiect mai 

mult sau mai puțin, iar conotațiile sunt dintre cele mai diverse, inclusiv cu instigare la 

anumite aspecte nocive pentru suflet și trup De ce acest interes? Răspundeți în maxim 100 de 

cuvinte la această întrebare. 

10 puncte 
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Răspuns:.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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                                         GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 

 

Numele și prenumele elevului: ...................................................................... 

Unitatea de învățământ: ............................................................................... 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

  

Întrebarea 11 
 

 

Întrebarea 2 

  

Întrebarea 12 
 

 

Întrebarea 3 

  

Întrebarea 13 
 

 

Întrebarea 4 

  

Întrebarea 14 
 

 

Întrebarea 5 

  

Întrebarea 15 
 

 

Întrebarea 6 
 

 

Întrebarea 16 
 

 

Întrebarea 7 
 

 

Întrebarea 17 
 

 

Întrebarea 8 
 

 

Întrebarea 18 
 

 

Întrebarea 9 
 

 

Întrebarea 19 
 

 

Întrebarea 10 
 

 

Întrebarea 20 
 

 

Total: 100 puncte 

 

 

TE FELICIT! 
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                     GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 
Număr 

întrebare 
Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

1- b, c 

(4p.) 

 

Întrebarea 11 

(5p) 

1-c; 2-b, 3-a; 4-e; 5-d 

 

Întrebarea 2 

2 – a, b, c, e 

4p 

 

Întrebarea 12 

                    (3p) 

13 b,c 

 

Întrebarea 3 

3 – a,b,d,e 

(4p.)  

Întrebarea 13 

 

 

13 

Sfântul Apostol Pavel 

(5p) 

 

 

Întrebarea 4 

4 – b 

(2p.) 
Întrebarea 14 

14 

Manipulare 

(5p) 

 

 

Întrebarea 5 

                     5  

 a, c = adevărat 

b,d = fals 

1p. pentru fiecare răspuns  

(4x1p.=4p.) 

 

Întrebarea 15 

15 

Mircea Eliade 

(5p) 

 

Întrebarea 6 

6  

1-b 

2-d 

3-e 

4-a 

5-c 

1 punct pentru fiecare 

corespondență (5x1p.=5p.) 

 

 

Întrebarea 16 

16 

George Enescu 

(5p) 

 

Întrebarea 7 

7 

a,c,d,e = adevărat 

b=fals 

a, c = adevărat 

b,d = fals 

1p. pentru fiecare răspuns  

(4x1p.=4p.) 

 

 

Întrebarea 17 

17 

Dependență 

(5p.) 

 

Întrebarea 8 

8 

a-b 

2-d 

3-c 

d-a 

1p. pentru fiecare răspuns  

(4x1p.=4p.) 

 

 

Întrebarea 18 

(10 p) 

 

 

- Bucuria tinereții; 

- Frumusețea 

activităților utile; 

- Găsirea motivației 

 9 – b  (10 p) 
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Întrebarea 9 (4p.) 

 

Întrebarea 19 - Dezvoltarea 

limbajului; 

- Dezvoltarea 

imaginației; 

- Dezvoltarea atenției  

 

Întrebarea 10 

10 – b  

(5p.) 

 

Întrebarea 20 

                   (10 p) 

- Viața trăită frumos; 

- Influența negativă a 

societății în privința 

vieții intime, 

- Discernământ, 

 

Total: 100 puncte 
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           BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 

 

 

Item Adresa imaginii 

 Antet  - https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/18/08/05/friends-3614311__340.jpg 

ultima accesare 29.09.2020, ora 23.01 

1.  Imagine primită de la Doxologia 

Ultima accesare 1.10.2020, ora 23.00 

2.   

Creativ commons, https://pixabay.com/ro/photos/search/televizor/ 

Ultima accesare 30.09.2020, ora 21.15 

 

3.  Creative Commons 

a) https://www.flickr.com/photos/paullew/29832501005/ 

b) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Paul.JPG 

c) https://www.flickr.com/photos/frted/5741245983/ 

d) https://pixabay.com/ro/photos/biserica-ortodoxe-religie-3669550/ 

ultima accesare 30.09.2020, ora 22.36 

4.  - 

5.  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca-montserrat.jpgultima accesare la 

30.09.2020, ora 10:58 

6.  https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3

Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQA

g&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M, accesată la data de 07.09.2020, ora 13:10 

Feliacia Păunescu, fotografia Poarta sărutului 

Felicia Păuneascu, folografia Coloana infinitului 

7.  - 

8.  Creativ Commons 

a) https://pxhere.com/ro/photo/606721 

b) https://poddtoppen.se/podcast/1286998829/podcast-despre-industria-muzicala/manele-

in-mainstream  

c) https://pixnio.com/people/male-men/rock-music-artist-music-band-stage-instrument-

microphone-rock-n-roll-festival 

Utima accesare 1.10.2020, ora 20.15, ora 9:15 

9.  Creativ Commons 

 

a) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d._%C3%84._035.jpg 

b) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RO_BN_Biserica_evanghelica_din_Domnesti

_(6).jpg 

c) https://www.pikist.com/free-photo-vmdvp/ro 

Ultima accesare 01.10.2020, ora 21.18 

 

10.  Arhiva personală 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/18/08/05/friends-3614311__340.jpg
https://pixabay.com/ro/photos/search/televizor/
https://www.flickr.com/photos/paullew/29832501005/
https://www.flickr.com/photos/frted/5741245983/
https://pixabay.com/ro/photos/biserica-ortodoxe-religie-3669550/
https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M
https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M
https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M
https://pxhere.com/ro/photo/606721
https://poddtoppen.se/podcast/1286998829/podcast-despre-industria-muzicala/manele-in-mainstream
https://poddtoppen.se/podcast/1286998829/podcast-despre-industria-muzicala/manele-in-mainstream
https://pixnio.com/people/male-men/rock-music-artist-music-band-stage-instrument-microphone-rock-n-roll-festival
https://pixnio.com/people/male-men/rock-music-artist-music-band-stage-instrument-microphone-rock-n-roll-festival
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d._%C3%84._035.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RO_BN_Biserica_evanghelica_din_Domnesti_(6).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RO_BN_Biserica_evanghelica_din_Domnesti_(6).jpg
https://www.pikist.com/free-photo-vmdvp/ro
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11.  Cu acordul ”Fundației Mitropolitul Bartolomeu” 

https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-

wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJ

guM 

12.  Cretive commons 

https://www.imdb.com/name/nm0253431/mediaviewer/rm2753448448 

Ultima accesare 01.10.2020, ora 23.18 

 

13.   

Cu acordul ”Fundației Mitropolitul Bartolomeu” 

https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-

wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJ

guM 

 

17. Creativ commons https://www.flickr.com/photos/125892716@N05/14626301653 

ultima accesare la 2.10.2020, ora 9.40 

18. Imagine gratuită, de pe Creative Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expozitiei_Sala_Brancusi_-

_Palatul_Parlamentului_2017_(4).jpg, ultima accesare ăn 28.10.2020, ora 07.00 

 

19. Creative commons - https://www.flickr.com/photos/omnia_mutantur/1559459834 

Utima accesare 30.09.2020, ora 22.02 

20 Imagine primită de la Doxologia 

Ultima accesare 1.10.2020, ora 23.00 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.imdb.com/name/nm0253431/mediaviewer/rm2753448448
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.flickr.com/photos/125892716@N05/14626301653
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expozitiei_Sala_Brancusi_-_Palatul_Parlamentului_2017_(4).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expozitiei_Sala_Brancusi_-_Palatul_Parlamentului_2017_(4).jpg
https://www.flickr.com/photos/omnia_mutantur/1559459834

