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PROFESOR, STĂICULESCU LEONTIN 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE ȚIȚEICA”, DROBETA-TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI 

 

 

FIȘA DE LUCRU 
 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  
 

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

https://forms.gle/spNpdJex8FKzjsow5  

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Învățătura de credință 

Competențe specifice vizate: 
1.1. Argumentarea importanței respectului datorat de creștini celor sfinte; 

2.1.Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim vocabular creștin în argumentarea 

învățăturii de credință ortodoxă; 

3.1. Identificarea și prezentarea unor modele de comportament creștin, în exemplele personalităților 

biblice și în cele din istoria bisericească românească; 

4.3. Aplicarea învățăturii despre respectul față de cele sfinte în diferite contexte ale vieții personale 

sau ale comunității. 

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. Dorin OPRIȘ, Monica OPRIȘ, Irina HORGA, Antoaneta-Firuța TACEA, Religie, cultul 

ortodox, manual pentru clasa a X-a, învățământ liceal și Școala de Arte și Meserii, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2007; 

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

2009.      
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 FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte.  

 

1. Cuvântul icoană provine din limba greacă, însemnând „chip”, ,,imagine”, ,,portret”. 

Selectează, dintre variantele de mai jos, condițiile de care trebuie să țină seama pictorul la 

realizarea sfintelor icoane:  

4 puncte 

 

 
 

□ a) respectarea învățăturii de credință specifică artei bisericești; 

□ b) pictarea icoanelor într-o manieră creativă, accentuând mai mult partea trupească decât cea 

duhovnicească; 

□ c) păstrarea duhului evlaviei prin rugăciune și post în timpul pictării icoanelor; 

□ d) adaptarea la tendințele moderne. 

 

2. Identifică, dintre variantele de mai jos, fundamentul cinstirii icoanei, ca obiect de cult: 
3 puncte 

 

  
○ a) Întruparea Mântuitorului; ○ b) Pogorârea Duhului Sfânt; 
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○ c) Schimbarea la Față a Domnului; ○ d) Intrarea Domnului în Ierusalim. 

 

3. Alege numele Evanghelistului, prezentat în icoana de mai jos, căruia Sfânta Tradiție îi 

atribuie primele patru icoane care o reprezintă pe Maica Domnului: 
3 puncte 

 

 
 

○ a) Sfântul Evanghelist Matei; 

○ b) Sfântul Evanghelist Marcu; 

○ c) Sfântul Evanghelist Luca; 

○ d) Sfântul Evanghelist Ioan. 

 

4. Bifează ce roluri au icoanele în Biserică: 

4 puncte 
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□ a) estetic; 

□ b) narativ; 

□ c) pedagogic; 

□ d) liturgic; 

□ e) haric. 

 

5. Urmărind videoclipul de mai jos, intitulat ,,Troparul Înălțării Sfintei Cruci”, de la linkul 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv_Vl8m1nJ4&feature=emb_logo, selectează, dintre 

variantele și imaginile date, unul dintre primele și cele mai importante obiecte ale cultului 

creștin-ortodox: 
4 puncte 

 

  
○ a) Sfânta Cruce; ○ a) Sfânta Evanghelie; 

  
○ c) Sfânta Biserică. ○ d) Sfântul Chivot. 

 

videoclip 

 
 

 

6. Mântuitorul Hristos, vorbind despre condiția urmării Sale, a spus așa: „Oricine voieşte să 

vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). 

Selectează, dintre variantele enumerate mai jos, sensul Sfintei Cruci la care se referă textul: 
3 puncte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv_Vl8m1nJ4&feature=emb_logo


red-religie.ro 

 

 9 

 
 

 

○ a) sens material; 

○ b) sens spiritual; 

○ c) sens poetic; 

○ d) sens istoric. 

 

7. În cadrul cultului liturgic sunt folosite mai multe obiecte sfințite de preoți printr-o 

rânduială aparte. Alege, dintre variantele enumerate mai jos, obiectele care sunt folosite la 

Sfânta Liturghie: 
6 puncte 

 

 
 

□ a) Sfântul Disc; 

□ b) Sfântul Potir; 

□ c) Sfântul Antimis; 

□ d) Orga. 

 

8. În Biserica Ortodoxă, Sfânta Cruce este cinstită în zilele de miercuri și vineri, dar și în alte 

zile special consacrate ei. Ordonează-le chronologic, în tabelul de mai jos, în funcție de 

momentul sărbătoririi lor, ținând cont de faptul că anul bisericesc începe la 1 septembrie: 

 

3 puncte 
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 a) prima 

 

b) a doua c) a treia 

1. Scoaterea Cinstitului lemn al Cinstitei și de Viață 

Făcătoarei Cruci - 1 august; 
○ ○ ○ 

2. Înălțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie; ○ ○ ○ 

3. Duminica Sfintei Cruci - Duminica a III-a din Postul 

Sfintelor Paști. 

 

○ ○ ○ 

9. Bifează valoarea de adevăr a următoarei afirmații: „Din viața creștinului autentic fac parte 

sărbătorile, posturile, privegherile, pomenirile celor răposați”: 

4 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) Din viața creștinului autentic fac parte sărbătorile, posturile, 

privegherile, pomenirile celor răposați; 

○ ○ 

b) Prezența harului Duhului Sfânt aduce nestricăciunea în trupul 

sfinților; 

○ ○ 

c) Icoanele sunt așezate în biserică după cum dorește fiecare pictor 

în parte; 

○ ○ 

d) Aureola Mântuitorului este deosebită de celalte aureole. ○ ○ 

 

10. Pe lângă „Altar de Jertfă al Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, identifică mai jos alte 

denumiri corecte ale Sfintei Cruci:  

6 puncte 

 

 
 

□ a) pecetea lui Dumnezeu; 

□ b) „...pentru noi, cei ce ne mântuim, puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,18);  

□ c) lauda creștinilor; 

□ d) idol. 

 

11. Cultul Sfintelor Moaște amintește credinciosului că trupul n-a fost făcut să moară, ci să 

învieze în Hristos. Selectează, din răspunsurile de mai jos, unde găsim primele dovezi despre 

cinstirea Sfintelor Moaște:  

4 puncte 
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○ a) în Sfânta Tradiție- Epistola Bisericii din Smirna;  

○ b) în inscripțiile de pe sarcofagele egiptene;  

○ c) în Legendele Olimpului; 

○ d) în Sfânta Scriptură- Evanghelia după Matei. 

 

12. În țara noastră sunt prețuite cum se cuvine și așezate la loc de mare cinste moaștele multor 

sfinți. Realizează corespondența dintre numele sfântului și ziua lui de prăznuire: 

4 puncte 

 a) 27 octombrie 

 

b) 26 decembrie c) 14 octombrie 

 

d) 7 decembrie 

 

1. Sfânta Cuvioasă 

Parascheva; 
○ ○ ○ ○ 

2. Sfântul Cuvios 

Nicodim de la Tismana; 
○ ○ ○ ○ 

3. Sfânta Muceniță 

Filofteia; 
○ ○ ○ ○ 

4.Sfântul Dimitrie 

Basarabov. 
○ ○ ○ ○ 

 

13. Vorbind despre vrednicia trupului, Sfântul Apostol Pavel spune următoarele: „Nu știți, 

oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?" (I 

Corinteni 3, 16). Alege răspunsul care arată de ce Sfintele Moaște săvârșesc minuni:  
4 puncte 

 

 
 □ a) pentru că aparțin oamenilor; 

□ b) datorită harului și lucrării Sfântului Duh; 

□ c) datorită materialului din care este haina sfântului; 

□ d) datorită credinței celor asupra cărora ele săvârșesc minuni. 
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14. Identifică modalități de cinstire a Sfintelor Moaște, între variantele următoare: 

4 puncte 

 

 
□ a) pelerinaje; 

□ b) procesiuni; 

□ c) excursii; 

□ d) drumeții. 

 

15. Realizează corespondența între Moaștele sfinților și Mitropolia unde se găsesc acestea: 

6 puncte 

 

 a) 

Mitropolia 

Moldovei 

și 

Bucovinei 

 

b) 

Mitropolia 

Munteniei 

și 

Dobrogei 

 

c) 

Mitropolia 

Ardealului 

 

d) Mitropolia 

Clujului, 

Maramureșu- 

lui și 

Sălajului 

 

e) 

Mitropolia 

Banatului 

 

f) 

Mitropolia 

Olteniei 

 

1. Sfânta Tatiana ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2. Sfântul Iosif cel 

Nou de la Partoș 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3.Sfântul Ioan cel 

Nou de la Suceava 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4. Sfântul Andrei 

Șaguna 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5. Sfinţii Martiri şi 

Mărturisitori 

Năsăudeni 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6. Sfântul Dimitrie 

cel Nou 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

16. Selectează răspunsul care arată de ce este cinstită Sfânta Cruce de către creștini: 
4 puncte 
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○ a) așa s-a păstrat în tradiția din primele veacuri creștine; 

○ b) era un instrument de tortură în timpul stăpânirii romane în Țara Sfântă; 

○ c) pentru că pe ea S-a jertfit Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră; 

○ d) așa i-a învățat Domnul Iisus Hristos pe Sfinții Apostoli în Predica de pe munte. 

17. Alege variantele care completează corect următorul enunț: În Vechiul Testament, Sfânta 

Cruce ne-a fost prefigurată ca semn al... 
4 puncte 

 

□ a) morții; 

□ b) binecuvântării și al izbăvirii de la moarte; 

□ c) vindecării; 

□ d) suferinței. 

 

18. Scrie cuvântul care completează corect textul din cântările Sfintelor Paști: „Crucii Tale ne 

…, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim!”. 

5 puncte 

 

 
 

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

 

19. Precizează, în 20- 30 de cuvinte, la ce se referă expresiile: ,,timpul sacru” și ,,spațiul 

sacru”: 

10 puncte 

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

 

20. Pentru Nikolai Zernov, icoanele „sunt manifestări dinamice ale puterii duhovnicești”, „o 

reflectare a slavei cerești”, „părți ale Universului transfigurat”. Pornind de la aceste definiții, 

scrie, într-un eseu de circa 100 de cuvinte, ce este icoana pentru tine:  

15 puncte 
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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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

 

Număr întrebare 
Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 
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Întrebarea 1 
a, c (4 p) Întrebarea 11 a (4 p) 

Întrebarea 2 a (3 p) Întrebarea 12 1c, 2b, 3d, 4a (4 p) 

Întrebarea 3 c (3 p) Întrebarea 13 b, d (4 p) 

Întrebarea 4 a, c, d, e(4 p) Întrebarea 14 a, b (4 p) 

Întrebarea 5 a (4 p) Întrebarea 15 1f, 2e, 3a, 4c, 5d, 6b 

(6 p) 

Întrebarea 6 b (3 p) Întrebarea 16 c (4 p) 

Întrebarea 7 a, b, c (6 p) Întrebarea 17 b, c 

(4p) 

Întrebarea 8 1b, 2c, 3a (3 p) Întrebarea 18 închinăm 

(5 p) 

Întrebarea 9 a, b, d Adevărat 

c Fals (4 p) 

Întrebarea 19 (10 p.) 

Întrebarea 10 a, b, c (6 p) Întrebarea 20 (15 p.) 

 

Total: 100 puncte 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBOGRAFIA 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință” 

 

Nr. întrebare  Întrebarea și variantele de răspuns 

Antet- Sursa: www.doxologia.ro ; 

1 Sursa: www.doxologia.ro; 

2 a Sursa: www.doxologia.ro; 

b Sursa: www.doxologia.ro; 

c Sursa: www.doxologia.ro; 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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d Sursa: www.doxologia.ro ; 

3  Sursa: www.doxologia.ro; 

4 Sursa: www.doxologia.ro; 

5 a a) Sursa: www.doxologia.ro; 

b b) Sursa: www.doxologia.ro; 

c c) Sursa: www.doxologia.ro; 

d Sursa: www.doxologia.ro ; 

Video- sursa: https://www.youtube.com/watch?v=Vpd3dEE50D8, ultima 

accesare 12.06.2020, ora 18:23; 

6 Sursa: www.doxologia.ro 

7 Sursa: www.doxologia.ro 

10 Sursa: www.doxologia.ro 

11 Sursa: www.doxologia.ro 

13 Sursa: www.doxologia.ro 

14 Sursa: www.doxologia.ro 

16 Sursa: www.doxologia.ro 

17 Sursa: www.doxologia.ro 

19 Sursa: www.doxologia.ro 

20 Sursa: www.doxologia.ro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=Vpd3dEE50D8
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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UNITATEA II 

 

Trăirea învăţăturii creştine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, FERESCU VICTORIA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „D.P. PERPESSICIUS”, LOC. BRĂILA 
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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/2QufKPpJ2pT2HxKB9 
 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine 

Competențe specifice vizate: 
o 3.2. Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextul social 

complex, complicat şi paradoxal a lumii contemporane; 

o 4.1. Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de 

viaţă; 

o 4.2. Analizarea consecinţelor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra 

vieţii personale şi asupra comunităţii. 

Tipul lecției: lecție 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. Adrian LEMENI, Georgian PĂUNOIU, Silviu TUDOSE, Dumitru ȘTEFĂNESCU, Religie, cultul 

ortodox, manual pentru clasa a X-a, învățământ liceal și Școala de Arte și Meserii, Editura 

Corint, București, 2005; 

3. Pr. Mihai HAU, Ionuț CODREANU, Alina LADAR, Religie, cultul ortodox, manual pentru clasa a 

X-a, învățământ liceal și Școala de Arte și Meserii, Editura CD Press, București, 2005; 

4. Mihaela PANOSCHI, Adriana-Gabriela ARGATU, Sergiu-Marcel VLAD, Andreea VLAD, Emil-

Dănuț ZĂBAVĂ, Religie, cultul ortodox, manual pentru clasa a X-a, Editura Art, București, 2005; 

5. Corneliu MUHA, Religie, clasa a X-a, auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 2009.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/2QufKPpJ2pT2HxKB9
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FIȘA DE LUCRU  

Unitatea de învățare „Trăirea învățăturii creștine” 

  
Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte 

 

1. Având în imagine Decalogul, selectează dintre variantele de mai jos, poruncile care 

reglementează raporturile omului cu Dumnezeu: 

3 puncte 

 
  

□ a) Porunca a VII-a; 

□ b) Porunca a II-a; 

□ e) Porunca a III-a; 

□ f) Porunca a IV-a. 

 

2. Bifează categoriile de norme/legi morale cu caracter obligatoriu pentru toți creștinii: 

4 puncte 

 

□ a) Codul lui Hammurabi; 

□ b) Fericirile; 

□ c) Decalogul; 

□ d) Legea talionului. 

3. Vizionează filmul Cele zece porunci, de la minutul 0:45 și până la 1:10, și selectează 

poruncile la care acesta face referire: 

3 puncte 
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○ a) porunca a V-a și a VI-a din Decalog; 

○ b) porunca a VI-a și a VII-a din Decalog; 

○ c) porunca a IV-a și a V-a din Decalog. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=10NrxlpwpLA 

 
 

4. Realizează corespondența dintre păcatele și poruncile divine încălcate: 

6 puncte 

 a) 

eutanasia 

b) 

necinstirea 

Duminicii 

c) păcatele 

împotriva firii 

omenești 

d)  

plagiatul 

e) 

politeismul 

f) 

blasfemia 

1. Por. I ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2. Por. III ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3. Por. IV ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4. Por. VI ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5. Por. VII ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6.Por. VIII ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

5. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații: 

5 puncte 

 Adevărat Fals 

a) Legea morală a Vechiului Testament este superioară legii morale a 

Noului Testament. 
○ ○ 

b) Mântuitorul Iisus Hristos nu a desființat, prin învățăturile Sale, legea 

morală a Vechiului Testament. 
○ ○ 

c) „Legea talionului”, care domina relațiile interumane în perioada 

Vechiului Testament, a fost înlocuită prin legea iubirii, adusă de Hristos. 
○ ○ 

d) Legea morală a Noului Testament are caracter obligatoriu, pentru toți 

oamenii, indiferent de neam, rasă sau religie. 
○ ○ 

e) Porunca iubirii, dată de Mântuitorul Iisus Hristos, vizează iubirea 

semenilor noștri. 
○ ○ 

6. Selectează pe care dintre temele de mai jos le regăsim în Predica de pe munte a 

Mântuitorului:  

3 puncte 

 

□ a) cele nouă Fericiri; 

□ b) Rugăciunea Domnească; 

□ c) învățături despre rugăciune, post și milostenie; 

□ d) rugăciunea din grădina Ghetsimani. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=10NrxlpwpLA
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7. Imaginea de mai jos face referire la slujba în cadrul căreia sunt cântate Fericirile. Bifează 

numele corect al acestei slujbe: 

2 puncte 

 

 
 

○ a) Vecernia; 

○ b) Sfânta Liturghie; 

○ c) Te Deum; 

○ d) Utrenia. 

 

8. Recunoaște virtutea la care face referire Fericirea a II-a: 

2 puncte 

 

 
 

○ a) milostenia; 

○ b) blândețea; 

○ c) pocăința; 

○ d) bărbăția. 

 

9. Teologul francez Olivier Clément (1921– 15 ianuarie 2009) afirmă că „Împărăția unde se 

face voia lui Dumnezeu nu este din această lume și nu în istorie se va realiza”. Precizează la 

care dintre cererile Rugăciunii Domnești se face referire:  

3 puncte 
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○ a) cererea a II-a; 

○ b) cererea a III-a; 

○ c) cererea a IV-a; 

○ d) cererea a VI-a. 

 

10. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri: 
5 puncte 

 Adevărat Fals 

a) Virtutea este rezultatul conlucrării omului cu Dumnezeu, omul 

împlinind poruncile cu ajutorul harului divin. 

○ ○ 

b) Virtutea dragostei este semnul după care Domnul nostru Iisus Hristos 

ne recunoaște drept ucenici ai Lui. 

○ ○ 

c) Excesele, de orice fel, nu dăunează sănătății vieții sufletești, ci au 

consecințe negative asupra sănătății trupești. 

○ ○ 

d) Creștinul care a dobândit virtutea înțelepciunii poate discerne, cu 

ușurință, binele de rău. 

○ ○ 

e) Virtutea curajului împodobește viața celui care înfruntă tot felul de 

încercări. 

○ ○ 

11. Identifică păcatele împotriva virtuții credinței: 

5 puncte 

□ a) superstiția; 

□ b) apostazia; 

□ c) magia; 

□ d) egoismul;  

□ e) erezia; 

□ f) blasfemia. 

 

12. Asociază păcatul cu categoria căreia îi aparține: 

5 puncte 

 1. Păcate 

împotriva 

Sfântului Duh 

2. Păcate 

capitale 

3. Păcate 

strigătoare la 

cer 

a) mânia; □ □ □ 

b) lipsa de cinste și mulțumire față de 

părinți; 
□ □ □ 

c) negarea adevărului de credință; □ □ □ 

d) invidia; □ □ □ 

e) asuprirea văduvelor și a orfanilor. □ □ □ 
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13. Selectează virtutea creștină care are durată veșnică:  

3 puncte 

○ a) credința; 

○ b) nădejdea; 

○ c) dragostea; 

○ d) pocăința. 

 

14. „Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor." (Matei 7, 12). 

Identifică, din înțelepciunea populară românească, proverbele care exprimă aceeași 

învățătură biblică: 

3 puncte 

 

□ a) „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.”; 

□ b) „Omul harnic, silitor, de pâine nu duce dor.”; 

□ c) „Fapta e mai importantă decât vorba.”; 

□ d) „O faptă bună este precum un clopot care cheamă oamenii la închinare.”. 

 

15. Asociază formele sub care se poate manifesta conștiința morală cu situațiile 

corespunzătoare: 

5 puncte 

 

 1. 

Conștiință 

dreaptă 

2. 

Conștiin 

ță rătăcită 

3. 

Conștiință 

scrupuloa 

să 

4. 

Conștiin 

ță 

fariseică 

5. 

Conștiință 

îndoielni 

că 

a) Admite păcatele grele și 

interzice abateri ușoare. 
○ ○ ○ ○ ○ 

b) Obligă omul la săvârșirea unei 

fapte sau îl oprește de la 

săvârșirea ei. 

○ ○ ○ ○ ○ 

c) Confuzia între bine și rău. ○ ○ ○ ○ ○ 

d) Conștiința stăpânită de frica de 

a nu călca legea morală. 
○ ○ ○ ○ ○ 

e) Nu se poate decide între două 

fapte opuse, sub aspectul 

moralității. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

16. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ,,Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sădit în fiecare 

judecata nemincinoasă a binelui şi a răului, adică regula conştiinţei”. Astfel, conștiința morală 

este glasul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului.  Descoperă variantele corecte care arată 

însușirile aceasteia: 

6 puncte 
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□ a) îl indeamnă pe om să împlinească legea morală; 

□ b) este înnăscută, fiecare om născându-se cu ea; 

□ c) este dobândită de om pe parcursul vieții, în funcție de credința fiecăruia; 

□ d) își are originea la Dumnezeu. 

 

17. Stabilește valoarea de adevăr pentru enunțurile de mai jos, tinând cont de datoriile pe 

care le are omul față de conștiința sa: 

8 puncte 

 Adevărat Fals 

a) Omul are datoria de a păstra totdeauna conștiința curată. ○ ○ 

b) Omul nu are nicio datorie. Conștiința rămâne nealterată. ○ ○ 

c) Omul trebuie să ţină conștiința în stare trează prin 

rugăciune, post și împărtăşirea cu Sfintele Taine. 

○ ○ 

d) Omul are datoria de a păstra conștiința curată prin 

cunoaşterea învăţăturii creştine. 

○ ○ 

 

18. În care dintre provinciile Țării Sfinte, Domnul Hristos a rostit cele nouă Fericiri? 

6 puncte  

 

 
 

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

 

19. Ascultă troparul Sfântului Ierarh Nicolae, în prezentarea video de mai jos, și notează 

patru virtuți pe care el ni le recomandă în vederea desăvârșirii noastre morale:     

8 puncte  
videoclip 

 
 

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

 

20. „De veți trăi în curățenie sufletească, va veni ziua când veți auzi în voi glasul conștiinței, al 

Adevărului, îndemnându-vă să săvârșiți numai fapte bune și iubite de Dumnezeu!” (Valeriu 

Gafencu). Plecând de la textul de mai sus, explică, în două rânduri, rolul virtuților în 

menținerea unei conștiințe morale drepte în viața tânărului: 

15 puncte  



red-religie.ro 

 

 26 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 
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Unitatea de învățare „Trăirea învățăturii creștine” 

 
 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

b, c, d (3 p.)  

Întrebarea 11 
a, b, c, e, f (5 p.) 

 

Întrebarea 2 

b,c (4 p.)  

Întrebarea 12 
1b, 2c, 3a, 4b, 5c (5 p.) 

 

Întrebarea 3 

a (3 p.)  

Întrebarea 13 
c (3 p.) 

 

Întrebarea 4 

1e, 2f, 3b, 4a, 5c, 6d (6 p.)  

Întrebarea 14 
a, c, d (3 p.) 

 

Întrebarea 5 

b, c, d, e Adevărat; 

a Fals (5 p.) 

 

Întrebarea 15 
1d, 2a, 3b, 4c, 5e (5 p.) 

 

Întrebarea 6 
a, b, c (3 p.) 

 

Întrebarea 16 
a, b, d (6 p.) 

 

Întrebarea 7 
b (2 p.) 

 

Întrebarea 17 

a, c, d Adevărat; 

b Fals (5 p.) 

 

Întrebarea 8 
c (2 p.) 

 

Întrebarea 18 
Galileea (6 p.) 

 

Întrebarea 9 
b (3 p.) 

 

Întrebarea 19 
..................... (8 p.) 

 

Întrebarea 10 

a, b, d, e Adevărat; 

c Fals (5 p.) 

 

Întrebarea 20 
..................... (15 p.) 

 

Total: 100 puncte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBOGRAFIA 
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Unitatea de învățare „Trăirea învățăturii creștine” 
 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet creat folosind ca șablon imaginea din 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Churull.jpg, ultima accesare la 2.06.2020, ora 

10:03; 

1 Imagine din arhiva personală; 

3 Video- sursa: https://www.youtube.com/watch?v=10NrxlpwpLA, ultima accesare la 

2.06.2020, ora 10:08; 

4 Sursa: www.doxologia.ro ; 

7 Sursa: www.doxologia.ro ; 

8 Imagine din arhiva personală; 

9 Sursa: www.doxologia.ro ; 

16 Sursa: www.doxologia.ro ; 

18 Harta din Sfânta Scrisptura; 

18 Video- sursa: https://www.youtube.com/watch?v=oiOWHO3rKc8, la 2.06.2020, ora 4:53; 

20 Imagine din arhiva personală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Churull.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=10NrxlpwpLA
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=oiOWHO3rKc8
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UNITATEA III 

 

Exprimarea învăţăturii creştine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, STĂICULESCU ANGEL CRISTIAN 
SEMINARUL TEOLOGIC CRAIOVA, JUD. OLT 
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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/thFg4cLrQCnFB6uU6  

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine 

Competențe specifice vizate: 
o 1.1. Argumentarea importanței respectului datorat de creștini celor sfinte; 
o 1.2. Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei creştin-ortodoxe în contextul 

integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universală; 
o 2.1.Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim vocabular creștin în argumentarea 

învățăturii de credință ortodoxă; 
o 3.1. Identificarea și prezentarea unor modele de comportament creștin, în exemplele 

personalităților biblice și în cele din istoria bisericească românească; 
o 4.3. Aplicarea învățăturii despre respectul față de cele sfinte în diferite context ale vieții 

personale sau ale comunității. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 
4. 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; 

5. Dorin OPRIȘ, Monica OPRIȘ, Irina HORGA, Antoaneta-Firuța TACEA, Religie, cultul 

ortodox, manual pentru clasa a X-a, învățământ liceal și Școala de Arte și Meserii, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2007; 

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

2009.      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/thFg4cLrQCnFB6uU6
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii creștine”  
 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim 100 de puncte 

 

1. Alege, din variantele de mai jos, răspunsul potrivit pentru a completa fraza: Nevoia omului 

de a se închina unui Dumnezeu în locuri alese este întâlnită... 
 3 puncte 

 

 
 

○ a) la un singur popor; 

○ b) la 3 popoare; 

○ c) la 5 popoare; 

○ d) la toate popoarele. 

  

2. Alege locul potrivit creștinului pentru a participa la cultul divin: 

3 puncte 

○ a) teatru; 
○ b) biserică; 
○ c) sinagogă; 
○ d) templu. 
 

3. Identifică părțile bisericii creștine: 

 3 puncte 
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○ a) pronaos (narthex), naos și altar; 
○ b) pridvor, arcadă și absidă; 
○ c) adunare, foișor și temelia casei; 
○ d) cort sfânt, chivot și altar. 
 

4. Selectează răspunsurile corecte, raportându-te la stilurile arhitecturale studiate: 

6 puncte 

 
 

□ a) Modul de construcție a bisericilor creștine a evoluat de-a lungul vremii, datorită 

imprumuturilor de elemente arhitecturale ale stilurilor existente; 

□ b) în Transilvania a luat naștere și s-a dezvoltat un stil arhitectural propriu; 

□ c) stilurile reprezentative pentru Țara Românească sunt stilul muntenesc și stilul brâncovenesc; 

□ d) cele mai reprezentative monumente de artă din Maramureș sunt bisericile din lemn. 

 

5. Alege răspunsul potrivit pentru a completa propoziția Locașul de cult este o „deschizătură” 

sfințită de Dumnezeu pentru creștini, reprezentând...: 

3 puncte 

○ a) locul celor mici; 

○ b) doar locul barbaților; 

○ c) un spațiu pentru cateheți; 

○ d) locul tuturor. 

 

6. Identifică semnificația Sfintei Mese din Altar: 
3 puncte 

 

 
 

○ a) pâinea și sarea pământului; 

○ b) viața omului; 

○ c) mormântul și locul Învierii Domnului; 

○ d) altarul de jertfă din Vechiul Testament. 
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7. Olivier Clément spunea că „Biserica apare ca lăcașul duhovnicesc în care omul se 

obișnuiește cu o viață euharistică și devine în mod autentic preot și împărat.” Identifică 

modalitatea prin care omul trăiește o asemenea stare: 

4 puncte 

○ a) meditația; 

○ b) participarea la Sfânta Liturghie; 

○ c) contemplarea naturii; 

○ d) practicareaYoga. 

 

8. Realizează corespondența corectă între catedralele și stilurile arhitecturale menționate mai 

jos: 

4 puncte 

 

 a) Catedrala 

Notre-Dame din 

Paris 

b) Catedrala Sfânta 

Sofia din vechiul 

Constantinopol 

c) Catedrala 

Sfântul Petru din 

Roma 

d) Mănăstirea 

Cluny, Franța 

 

1. stilul bizantin ○ ○ ○ ○ 
2. stilul romanic ○ ○ ○ ○ 
3. stilul stilul gotic ○ ○ ○ ○ 
4. stilul renascentist ○ ○ ○ ○ 
 

9. Alege secolul în care Stilul brâncovenesc a devenit national: 
3 puncte 

 

 
 

○ a) al X-lea; 

○ b) al XX-lea; 

○ c) al XVIII-lea; 

○ d) al VII-lea. 

 

10. Identifică zona românească în care se află peste 100 de biserici de lemn impunătoare, 

dintre care cele mai frumoase au fost incluse in Patrimoniul Universal UNESCO: 
6 puncte 

○ a) Oltenia; 

○ b) Muntenia; 

○ c) Bucovina; 

○ d) Maramureș. 
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11. Alege, dintre variantele date, perioada potrivită nașterii stilului arhitectural bizantin, 

caracteristic Bisericii Ortodoxe.  
5 puncte 

 

 
 

○ a) Secolele I- II; 

○ b) Secolele II- III; 

○ c) Secolele III- IV; 

○ d) Secolele IV- V. 

12. Selectează, din lista de mai jos, elementele specifice arhitecturii bizantine: 
4 puncte 

 

□ a) folosirea arcului semicircular sprijinit pe coloane prin intermediul capitelurilor;  

□ b) cupola cu bază rotundă; 

□ c) cupola situată central (deasupra naosului); 

□ d) cupola sprijinită pe stâlpi; 

□ e) rozeta. 

 

13. Vizionează filmul de mai jos despre una dintre capodoperele arhitecturii bizantine, care 

poartă numele unui evanghelist.  Identifică biserica și localitatea în care se află: 
4 puncte 

○ a) Sfântul Ioan Hrisostom din Yaroslavl; 

○ b) Sfântul Isaac din Sankt Petersburg; 

○ c) Sfântul Apostol Marcu din Veneția; 

○ d) Sfântul Apostol Andrei din Patras. 

 

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=EkePByMlrAM 

 

 
 

14. Alege caracteristicile stilului brâncovenesc: 
4 puncte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EkePByMlrAM
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□ a) planul treflat; 

□ b) turnul-clopotniță construit deasupra pronaosului; 

□ c) pridvorul deschis; 

□ d) pridvorul susținut pe coloane, dar și printr-o frumoasă podoabă sculpturală; 

□ e) pictura exterioară. 

 

15. Selectează stilul arhitectural corespunzător ogivei și arcului butant: 

4 puncte 

○ a) renascentist; 

○ b) romanic; 

○ c) bizantin; 

○ d) gotic. 

 

16. Alege provinciile românești istorice care și-au pus puternic amprenta asupra arhitecturii 

religioase: 
4 puncte 

 

□ a) Țara Românească; 

□ b) Basarabia; 

□ c) Moldova; 

□ d) Transilvania. 

 

17. Scrie cum se numește peretele care desparte altarul de naosul bisericilor bizantine:  
6 puncte 

 

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

 

18. Menționează numele domnului (voievodului) sub care stilul arhitectural moldovenesc 

atinge ultima perioadă de înflorire: 

6 puncte 
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Răspuns: 

…………………………………………………………………...…………………………………. 

 

19. Menționează sursa de inspirație a bisericilor de lemn din Maramureș și Crișana, ținând 

cont de forma lor și modul de construcție: 

10 puncte 

 

 
 

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

 

20. Alcătuiește un eseu, de circa 100 de cuvinte, în care să prezinți importanța stilurilor 

arhitecturale reprezentative pe plan internațional și național:. 

15 puncte 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



red-religie.ro 

 

 38 

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 FELICIT! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii creștine”  

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

Întrebarea 1 d (3 p.) Întrebarea 11 d (5 p.) 

Întrebarea 2 b (3 p.) Întrebarea 12 a, b, c, d (4 p.) 

Întrebarea 3 a (3 p.) Întrebarea 13 c (4 p.) 

Întrebarea 4 a, c, d (6 p.) Întrebarea 14 a, b, c, d (4 p.) 

Întrebarea 5 d (3 p.) Întrebarea 15 d (4 p.) 

Întrebarea 6 c (3 p.) Întrebarea 16 a, c (4 p.) 

Întrebarea 7 b (4 p.) Întrebarea 17 iconostas, catapeteasmă, 

tâmplă (6 p.) 

Întrebarea 8 1b, 2d, 3a, 4c (4 p.) Întrebarea 18  Domnul Vasile Lupu  

(6 p.) 

Întrebarea 9 c (3 p.) Întrebarea 19 (10 p.) 

Întrebarea 10 d  

(6 p.) 

Întrebarea 20 (15 p.) 

Total: 100 puncte 
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WEBOGRAFIA 

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii creștine”  

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet Colaj cu imagini din arhiva personală 

1. Sursa: www.doxologia.ro  

3.  Imagine din arhiva personală 

6. Sursa: www.doxologia.ro 

9. Sursa: www.doxologia.ro 

11. Imagine din arhiva personală 

13. https://www.youtube.com/watch?v=EkePByMlrAM,  Realitatea Plus, videoclip preluat cu 

acordul realizatorului emisiunii Realitatea Spirituală, George Grigoriu,  ultima accesare 

28.06.2020, ora 22:03. 

14 Imagine din arhiva personală 

18 Imagine din arhiva personală 

19 Imagine din arhiva personală 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=EkePByMlrAM
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UNITATEA IV 

 

Spiritualitate şi viaţă creştină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, PETRUȚ LIOARA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE COȘBUC”, LOC. CLUJ-NAPOCA 
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FIȘA DE LUCRU 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE  

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

https://forms.gle/qVQaoMjPYPEkhEjR6 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină 

Competențe specifice vizate: 
3.1. Identificarea și prezentarea unor modele de comportament creștin, în exemplele personalităților 

biblice și în cele din istoria bisericească românească; 

3.2. Argumentarea importanței aplicării învățăturilor moralei creștine în contextul social complex, 

complicat și paradoxal al lumii contemporane; 

4.1. Identificarea modalităților concrete de aplicare a virtuților creștine în diferite situații de viață; 

4.2. Analizarea consecințelor negative ale comportamentului care încalcă morala creștină, asupra 

vieții personale și asupra comunității. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 
1. Programe școlare religie cultul ortodox clasele a IX-a- a XII-a și pentru școlile de arte și meserii 

Aprobat prin Ordinul ministrului NR. 5230 /01.09.2008; 

2. *** 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 2008;  

3. Muha, Corneliu, Religie clasa a X-a, Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qVQaoMjPYPEkhEjR6
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare ,,Spiritualitate și viață creștină” 
 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte 

 

1. Selectează alte două virtuți teologice, alături de iubirea creștină: 
4 puncte 

○ a) credința și nădejdea; 

○ b) dreptatea și cumpătarea; 

○ c) curajul și înțelepciunea. 

 

2. Pentru a defini rugăciunea, alege variantele corecte de mai jos: 

6 puncte 

 

 
 

□ a) o manifestare a stării lăuntrice; 

□ b) o modalitate de comuniune cu Dumnezeu; 

□ c) un lăcaș religios; 

□ d) o formă de slavă adusă lui Dumnezeu. 

 

3. Selectează la ce se referă marea poruncă a iubirii, prezentată în Evanghelia după Matei 22, 

36-40: 
4 puncte 

○ a) iubirea față de Dumnezeu și de aproapele; 

○ b) iubirea față de sine și față de Dumnezeu; 

○ c) iubirea față de Dumnezeu, față de sine și față de aproapele. 

 

4. Indică rugăciunea primită de oameni, drept model, de la Domnul nostru Iisus Hristos: 

2 puncte 
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○ a) „Împărate ceresc, Mângâietorule”; 

○ b) „Tatăl nostru”; 

○ c) „Cuvine-se cu adevărat”. 

 

5. Selectează versetul referitor la Legea morală a Noului Testament, numită și Legea iubirii, 

dată de către Mântuitorul Iisus Hristos: 

4 puncte 

 

 
 

○ a) „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să 

nu ai alţi dumnezei afară de Mine!” (Ieșirea 20, 2-3); 

○ b) „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei 5, 8); 

○ c) „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău 

şi din toată puterea ta.” (Marcu 12, 30). 

6. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații: 

5 puncte 

 Adevărat Fals 

a) În Pilda vameșului și a fariseului, Mântuitorul prezintă un 

model de rugăciune smerită, bineplăcută lui Dumnezeu, în 

opoziție cu o atitudine arogantă. 

○ ○ 

b) Dumnezeu iartă greșelile oamenilor fără a le cere iertarea 

semenilor. 
○ ○ 

c) Învierea fiicei lui Iair și vindecarea fiicei femeii din Canaan 

au fost răspunsuri ale Mântuitorului la rugăciunile lor. 
○ ○ 

d) Reconcilierea, din punct de vedere creștin, presupune iertarea 

semenilor și împăcarea. 
○ ○ 

e) În Pilda celor doi datornici, stăpânul milostiv a iertat o 

datorie de cinci talanți unui slujitor. 
○ ○ 
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7. Alege, dintre variantele de mai jos, pildele în care se regăsesc virtutea dragostei și virtutea 

dreptății: 

4 puncte 

□ a) Pilda fiului risipitor; 

□ b) Pilda celor doi datornici; 

□ c) Pilda semănătorului; 

□ d) Pilda vameșului și fariseului. 

 

8. Apreciază cu adevărat sau fals următoarele enunțuri: 
5 puncte 

 Adevărat Fals 

a) Participarea la Sfânta Liturghie este precedată de reconcilierea cu 

semenii noștri. 
○ ○ 

b) b) În cadrul ,,Predicii de pe munte”, Domnul Iisus Hristos ne-a 

învățat că cea mai importantă rugăciune este cea făcută în văzul lumii. 
○ ○ 

c) Omul își găsește pacea lăuntrică de fiecare dată când iartă din toată 

inima pe cel care i-a greșit. 
○ ○ 

d) Dreptatea este virtutea potrivit căreia fiecare primește ceea ce i se 

cuvine. 
○ ○ 

e) Rugăciunea este numită și maică a tuturor faptelor bune pentru că ea 

aduce în sufletul nostru cea mai mare faptă bună: dragostea de 

Dumnezeu și dragostea de aproapele. 

○ ○ 

 

9. Selectează tipul de rugăciune prin care creștinii își manifestă recunoștința față de 

Dumnezeu pentru ajutorul primit.     
3 puncte 

○ a) de cerere; 

○ b) de pocăință; 

○ c) de mulțumire. 

 

10. Stabilește corespondența dintre autorul menționat și afirmațiile date: 
5 puncte 

 a)„Iubește și 

fă ce vrei.” 

 

b)„Iertați și vi 

se va ierta.” 

c)„Rugăciunea 

este o stare de 

permanentă 

recunoștință.” 

d)„Dragostea 

este bucuria 

de a face 

altora 

bucurie.” 

e)„Creștinismul 

reprezintă o 

trecere de la 

dreptate la 

dragoste.” 

1. Fericitul 

Augustin 
○ ○ ○ ○ ○ 

2. Nicolae 

Steinhardt 
○ ○ ○ ○ ○ 

3. Sfântul Ioan 

de Kronstadt 
○ ○ ○ ○ ○ 

4. Mântuitorul 

Hristos 
○ ○ ○ ○ ○ 

5. Sfântul Ioan 

Gură de Aur 
○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

11. Stabilește corespondența termenilor, pentru a descoperi primele trei trepte ale rugăciunii: 

6 puncte 
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 1.Rugăciunea inimii, 

când trăim ceea ce 

rostim 

2. Rugăciunea rostită 

cu gura 

3. Rugăciunea  minții, 

când suntem atenți la 

ceea ce zicem 

a) Prima treaptă a 

rugăciunii 
○ ○ ○ 

b) A doua treaptă a 

rugăciunii 
○ ○ ○ 

c) A treia treaptă a 

rugăciunii 
○ ○ ○ 

 

12. Selectează modalitățile de împlinire a virtuții iubirii: 
4 puncte 

 

□ a) făcând milostenie; 

□ b) ajutându-i doar pe cei care ne ajută; 

□ c) rugându-ne pentru aproapele; 

□ d) ignorând ajutorul cerut de către semeni. 

 

13. Alege modalitățile prin care este posibilă reconcilierea omului cu Dumnezeu: 

4 puncte 

 

 
 

□ a) a nu ierta celor care ne-au greșit; 

□ b) post și Sfântă Împărtăşanie; 

□ c) rugăciune și Sfântă Spovedanie; 

□ d)a-i obliga pe ceilalți să creadă în Dumnezeu. 

 

14. Pentru a descoperi îndemnul dat de către Mântuitorul (Matei 7, 12), ordonează corect 

următoarele cuvinte: 1. faceţi lor; 2. şi voi; 3. că aceasta; 4. câte voiţi; 5. asemenea; 6. să vă 

facă; 7. este Legea; 8. Ci toate; 9. şi prorocii.; 10. vouă oamenii. 

4 puncte 

○ a) 10, 6, 4, 8, 2, 5, 1, 3, 9, 7; 

○ b) 8, 4, 6, 10, 5, 2, 9, 7, 1, 3; 

○ c) 8, 4, 10, 6, 5, 2, 1, 3, 7, 9; 

○ d) 8, 4, 6, 10, 5, 2, 1, 3, 7, 9. 

 

 

15. Selectează categoria corespunzătoare pentru fiecare virtute enumerată. 
5 puncte 
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 a) Virtuți teologice b) Virtuți cardinale 

1. credința ○ ○ 

2. dreptatea ○ ○ 

3. iubirea ○ ○ 

4. înțelepciunea ○ ○ 

5. cumpătarea ○ ○ 

 

16. Alege, din lista de mai jos, variantele care numesc foloasele rugăciunii: 

6 puncte 

 

 
 

□ a) Prin rugăciune se poate dobândi de la Dumnezeu orice îi cerem. 

□ b) Trebuie ca rugăciunea să fie făcută cu inimă curată, cu stăruinţă şi cu smerenie. 

□ c) Rugăciunea este grabnic ajutătoare atunci când este asemenea rugăciunii fariseului din ,,Pilda 

vameșului și fariseului”. 

□ d) Cine se roagă din toată inima, pe lângă împlinirea cererilor sale, dobândeşte pacea lăuntrică. 

 

17. Completează spațiile punctate cu termenul care lipsește: ,,Cel ce nu iubește n-a cunoscut 

pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ..."(I Ioan 4,8).  

4 puncte 

 

Răspuns: 

……………………..………….………………………………………………………………… 

 

18. Notează, în spațiile punctate, o faptă din viața de zi cu zi, ca dovadă a virtuții iubirii: 

5 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

 

19. Precizează două beneficii ale reconcilierii omului cu Dumnezeu și cu semenii: 

5 puncte 
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Răspuns: 

…………….……………………………………………………………………………………… 

 

20. Alcătuiește un eseu, de 50- 100 de cuvinte, în care să prezinți importanța rugăciunii pentru 

creștini, pornind de la citatul: „Rugăciunea este expresia cea mai curată a iubirii de 

Dumnezeu și de aproapele. Când vei ajunge să te poți ruga cu adevărat, cu adevărat ai 

realizat pacea, fericirea.” (Valeriu Gafencu).  

15 puncte 

 

Răspuns: 

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

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 
 

Titlul lecției: …………………………………………… 

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 „Spiritualitate și viață creștină” 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit 

Întrebarea 1 a (4 p.) Întrebarea 11 1b, 2c, 3a (3x2p=6 p.) 

Întrebarea 2 a, b, d (6 p.) Întrebarea 12 a, c (4 p.) 

Întrebarea 3 c (4 p.) Întrebarea 13 b, c (4 p.) 

Întrebarea 4 b (2 p.) Întrebarea 14 d (4 p.) 

Întrebarea 5 c (4 p.) Întrebarea 15 1a, 2b, 3a, 4b, 5b (5 p.) 

Întrebarea 6 aA, bF, cA, dA, eF 

(5x1p=5 p.) 

Întrebarea 16 a, b, d (6 p.) 

Întrebarea 7 a, b (4 p.) Întrebarea 17 Iubire (4 p.) 

Întrebarea 8 aA, bF, cA, dA, eA  

(5x1p=5 p.) 

Întrebarea 18 (5 p.) 

Întrebarea 9 c (3 p.) Întrebarea 19 (5 p.) 

Întrebarea 10 1a, 2e, 3c, 4b, 5d 

(5x1p=5 p.) 

Întrebarea 20 (15 p.) 

Total: 100 de puncte 
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WEBOGRAFIA 

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet Imagine din arhiva personală 

2 Sursa: www.doxologia.ro 

4 Sursa: www.doxologia.ro 

5 Sursa: www.doxologia.ro 

13 Sursa: www.doxologia.ro 

17 Sursa: www.doxologia.ro 

18 Sursa: www.doxologia.ro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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UNITATEA V 

 

Religiile lumii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, ARGATU ADRIANA-NICOLETA 
LICEUL MILITAR, CONSTANȚA 
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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/KbzLnSgf2hjb91ys5  

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:   

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Religiile lumii 

Competențe specifice vizate: 
1.4. Identificarea diferențelor dintre spiritualitatea creștină și alte religii, concepții și practici 

religioase existente în lumea contemporană; 

5.3. Valorificarea eficientă a cunoștințelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini 

responsabile, de acceptare a semenilor care împărtășesc alte religii și convingeri morale.  

Tipul lecției: lecţie 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.Dorin OPRIȘ, Monica OPRIȘ, Irina HORGA, Antoaneta-Firuța TACEA, Religie, cultul ortodox, 

manual pentru clasa a X-a, învățământ liceal și Școala de Arte și Meserii, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2007; 

Corneliu MUHA, Religie, clasa a X-a, auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 2009; 

3.https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_religiilor. 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/KbzLnSgf2hjb91ys5
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_religiilor
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare ,,Religiile lumii” 

 
Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte 

 

1. Fiecare religie din lume are unul sau mai multe simboluri. Asociază simbolurile de mai 

jos cu religiile corespunzătoare: 

4 puncte 

 

 
 

 a) Crucea 

 

b) Silaba sacră 

”Aum” 

 

c) Timona sau 

roata cu 8 

brațe 

 

d) Semnul pentru 

”viață” sau 

imaginea maestrului 

K'ung-fu-tzu 

1. Creștinism ○ ○ ○ ○ 

2. Hinduism ○ ○ ○ ○ 

3. Budism ○ ○ ○ ○ 

4. Confucianism ○ ○ ○ ○ 

 

2. Majoritatea religiilor au avut câte un întemeietor. Identifică valoarea de adevăr a fiecărei 

afirmații pentru a stabili specificul fiecărei religii studiate: 

5 puncte 
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 Adevărat 

 

Fals 

 

a) Hinduismul nu are întemeietor. ○ ○ 

b) Întemeietorul budismului este Gautama Siddhartha. ○ ○ 

c) Întemeietorul budismului este Buddha. ○ ○ 

d) Hinduismul a fost întemeiat de Brahma. ○ ○ 

e) Confucianismul a fost întemeiat de maestrul K'ung sau Confucius.  ○ ○ 

 

3. Asociază fiecărei religii țările în care aceasta se regăsește într-o proporție mai mare, 

comparativ cu celelalte religii: 

8 puncte 

 

 
 

 a) India b) China c) Japonia 

1. Hinduism □ □ □ 

2. Budism □ □ □ 

3. Confucianism □ □ □ 

 

4. Această religie are o viziune asupra lumii, o etică socială, o politică ideologică, o tradiție și 

un stil de viață, este și filozofie și religie, având o religiozitate bazată pe ființa umană. Alege 

religia la care face referire paragraful anterior: 

3 puncte 
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○ a) Hinduism; ○ b) Budism; 

 

 

○ c) Confucianism. 

 

 

5. Pentru a cunoaște o religie trebuie să citim cărțile sfinte ale acesteia. În creștinism, cartea 

de căpătâi este Sfânta Scriptură. Alege cărțile importante din principalele religii orientale 

învățate, ținând cont de faptul că din hinduism am ales două cărți, că budiștii își țineau 

cărțile în coșuri, iar Confucius a scris cărți moral - filosofice: 

10 puncte 

 

 
 

 a) Yi jing / 

Cartea 

schimbărilor 

b) Tripitaka, 

Tipitaka sau 

"coșul întreit"/ 

"cele trei coșuri" 

c) Shi jing / 

Cartea odelor 

 

d) Vedele 

 

e) 

Upanișadele 

 

1. Hinduism □ □ □ □ □ 

2. Budism □ □ □ □ □ 

3. Confucianism □ □ □ □ □ 

 

6. Hinduismul este una dintre cele mai veche religii ale lumii, numele ei provenind de la râul 

Shindu. De-a lungul vremii, aceasta a avut mii de zei. Alege valoarea de adevăr a afirmației: 

„Majoritatea hindușilor se roagă acasă.” 

2 puncte 
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○ Adevărat 

○ Fals 

 

7. Pe teritoriul Indiei s-au vorbit, de-a lungul vremii, circa 1600 de dialecte. Hinduismul a 

cunoscut și cunoaște și azi mai multe forme de exprimare și are mai multe poeme. Alege 

valoarea de adevăr a afirmației: „În hinduism există cel mai scurt poem din lume numit 

Mahabharatha”. 

2 puncte 

 

 
 

○ Adevărat 

○ Fals 

 

8. La începuturile hinduismului, conform cărții Rig - Veda, hindușii aveau 33 de crores de 

zeități (1 crore =10 la puterea 21). Dintre acestea, trei sunt mai importante. Realizează 

corespondența de mai jos, astfel încât să descoperi numele celor trei zeități care formează 

„trimurti”: 

5 puncte 

 



red-religie.ro 

 

 58 

 
 

 1. Zeități care formează 

trimurti: 

2. Alte zeități: 

 

a) Shiva; ○ ○ 

b) Brahma; ○ ○ 

c) Ganesha; ○ ○ 

d) Buddha; ○ ○ 

e) Vishnu. ○ ○ 

 

9. Selectează care sunt elementele caracteristice hinduismului: 

5 puncte 

 

 
 

 1. Elemente specifice 

hinduismului: 

2. Elemente specifice altor 

religii: 

a) karma; ○ ○ 

b) reîncarnarea; ○ ○ 

c) castele; ○ ○ 

d) meditația; ○ ○ 

e) faptele bune. ○ ○ 

 

10. Brahmanii au făcut de-a lungul timpului unele excese. Ținând cont de acest lucru, alege 

valoarea de adevăr a afirmației: „Budismul a luat naștere din hinduism.”. 

3 puncte 
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○ Adevărat 

○ Fals 

 

11. În budism se spune că un om care nu urmează ,,Calea cu opt brațe” își trăiește viața 

asemeni unui copil care se joacă preocupat fără să observe că locuința în care se află e 

cuprinsă de flăcări. Completează corect următorul enunț: Această ,,Cale cu 8 brațe” este ... 

3 puncte 

 

 
 

○ a) o intersecție cu 8 drumuri; 

○ b) o divinitate cu 8 brațe; 

○ c) o roată cu 8 spițe. 

 

12. Budismul are la bază ideile fondatorului ei. Bifează care dintre ideile de  mai jos aparțin 

budismului: 

3 puncte 
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○ a) nimic nu este permanent; 

○ b) lumea de aici este cea mai importantă; 

○ c) toate acţiunile au consecinţe; 

○ d) schimbarea este posibilă; 

○ e) totul este foarte frumos. 

 

13. Floarea de lotus este un simbol important în budism. Alege varianta care arată ce 

reprezintă aceasta: 

3 puncte 

 

 
 

○ a) puritatea; 

○ b) reprezintă călătoria spre iluminare, pentru că ea creşte spre lumină, din ape noroioase;  

○ c) reprezintă călătoria spre iluminare. 

 

14. Confucius a descoperit că între oameni există 5 tipuri de relații fundamentale, bazate pe 

dragoste și datorie. Selectează care sunt acestea: 

5 puncte 

 

○ a) conducător-supus; 

○ b) părinte-fiu; 

○ c) soț-soție; 

○ d) frate-frate; 

○e) soră - frate; 

○f) bătrân - tânăr. 

 

15. Confucianismul se apropie foarte mult de un cod al eticii. Selectează trei dintre 

principiile fundamentale ale acestei gândiri: 

5 puncte 

 

 1. Principii ale gândirii 

confucianiste: 

2. Principii în afara 

confucianismului: 

a) supunerea și respectul față de superiori și 

părinți; 

○ ○ 

b) curajul de a răspunde; ○ ○ 

c) datoria față de familie; ○ ○ 

d) politețea; ○ ○ 

e) datoria de a învăța. ○ ○ 

16. Alegeți care dintre următoarele enunțuri aparțin Sfintei Scripturi și care aparțin 

învățăturilor din cărțile lui Confucius. 

5 puncte 
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 1. Sfânta Scriptură 2. Confucius 

a) Mulți caută fericirea mai presus de om; alții mai 

prejos, dar fericirea e pe potriva omului. 

○ ○ 

b) Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm 

greșiților noștri. 

○ ○ 

c) Când este evident că obiectivul nu poate fi atins, nu 

schimba obiectivul - schimbă planul de acțiune. 

○ ○ 

d) Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. ○ ○ 

e) Frumusețea este peste tot, dar nu toată lumea o poate 

vedea. 

○ ○ 

 

17. Confucius a fost un mare filosof. Potrivește cele două părți ale fiecărei fraze pentru a 

obține o învățătură confucianistă: 

5 puncte 

 

 a) sapă 

două 

morminte. 

 

b) precum 

omul nu pot 

avea succes 

fără încercare. 

c) înseamnă 

că ai fost 

învins. 

 

d) dar noi 

insistăm să o 

complicăm. 

 

e) nu va trebui 

să lucrezi nici 

o zi din viața 

ta. 

1. Viața este simplă, ○ ○ ○ ○ ○ 

2. Daca urăști, ○ ○ ○ ○ ○ 

3. Înainte de a porni pe 

drumul răzbunării, 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. O piatră prețioasă 

nu poate fi lustruită 

fără a fi șlefuită, 

○ ○ ○ ○ ○ 

5. Alege un loc de 

muncă pe gustul tău și 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

18. Întemeietorul budismului a fost un prinț, iar religia aceasta s-a răspândit în întreaga 

lume. Ținând cont de acest lucru, scrie, mai jos, cuvântul care completează afimația 

următoare: Budismul din China se numește budism... 

4 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

 

19. Completează următorul enunț: Lăcașul de cult al budiștilor se numește templu sau 

pagodă, iar lăcașul de cult al hindușilor se numește … 

5 puncte 
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Răspuns: 

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

 

20. Prezintă, în circa 50 de cuvinte, învăţătura orientală despre reîncarnare:  

15 puncte 

 

Răspuns: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILA DE RĂSPUNSURI 
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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, 2 b, 3 c, 4 d      

(4 p.) 

 

 

Întrebarea 11 
c (3 p.) 

 

Întrebarea 2 

A a, b, c, e 

F d (5 p.) 

 

 

Întrebarea 12 
a, c, d (3 p.) 

 

Întrebarea 3 

1a, 2 b, c, 3 b (8 p.) 

 

 

Întrebarea 13 
b (3 p.) 

 

Întrebarea 4 

c (3 p.) 

  

Întrebarea 14 a, b, c, d, f (5 p.) 

 

Întrebarea 5 

1d,e, 2b, 3a, c (10 p.)  

Întrebarea 15 
a1, c1, d1, e2 (5 p.) 

 

Întrebarea 6 
A (2 p.) 

 

Întrebarea 16 

a2, b1, c2, d1, e2    

(5 p.) 

 

Întrebarea 7 
F (2 p.) 

 

Întrebarea 17 

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

(5 p.) 

 

Întrebarea 8 

a1, b1, c2, d2, e1    

(5 p.) 

 

Întrebarea 18 
tibetan (4 p.) 

 

Întrebarea 9 

a1, b,1, c1, d1, e2 (5 

p.) 

 

Întrebarea 19 
mandira (5 p.) 

 

Întrebarea 10 
A (3 p.) 

 

Întrebarea 20 
(15 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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WEBOGRAFIA 

Unitatea de învățare “Mari sărbători creștine” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet- sursa: arhiva personală 

1 Arhiva personală 

2  Arhiva personală 

3 Arhiva personală 

4 4a Arhiva personală 

4b Arhiva personală 

4c Arhiva personală 

5 Arhiva personală 

6 Arhiva personală 

7 Arhiva personală 

8 Arhiva personală 

9 Arhiva personală 

10 Arhiva personală 

11 Arhiva personală 

12 Arhiva personală 

13 Arhiva personală 

18 Arhiva personală 

19 Arhiva personală 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



red-religie.ro 

 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNITATEA VI 

 

Ortodoxie şi cultură naţională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, IULIANA GHEORGHE 
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA  
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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/TLayyZSeoL1SAEFu8  . 
 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a X- a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:   

Unitatea de învățământ:  

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională 

Competențe specifice vizate: 
o 1.3. Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii 

naţionale şi europene; 
o 3.1. Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele 

personalităţilor biblice şi în cele din istoria bisericească românească; 
o 5.1. Analizarea contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale, în 

contextul istoric respectiv. 

 

Tipul lecţiei: lecţie 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. Corneliu Muha, Religie Clasa a X-a – Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sfântul Mina, 

Iaşi, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/TLayyZSeoL1SAEFu8


red-religie.ro 

 

 68 

 

 

FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 

 
Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 puncte. 

 

1 Selectează mitropoliții care au contribuit la dezvoltarea culturii naționale în perioada 1585 -

1718: 

5 puncte 

  

□ a) Mitropolitul Varlaam; □ b) Mitropolitul Dosoftei; 

  

□ c) Mitropolitul Dosoftei; □ d) Mitropolitul Antim Ivireanul. 

  

□ e) Mitropolitul Iachint.  

2. Stabilește valoarea de adevăr penrtu următoarele afirmații:  

5 puncte 
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 Adevărat Fals 

a) Mitropolitul Varlaam este sărbătorit în 

fiecare an, la data de 30 August; 

 

Ο  

 

Ο  

b) Mitropolitul Antim, deşi nu era român, a fost 

un patriot înflăcărat şi un aprig luptător 

împotriva asupririi otomane; 

 

Ο  

 

Ο  

c) Mitropolitul Dosoftei a contribuit la 

dezvoltarea poeziei culte românești; 

 

Ο  

 

Ο  

d) Antim Ivireanul a fost ales mitropolit al Țării 

Românești în 1716; 

 

Ο  

 

Ο  

e) Activitatea cultural-tipografică este una 

dintre cele mai de seamă activităţi ale 

mitropolitului Varlaam. 

 

 

Ο  

 

 

Ο  

 

3. Vizionează cu atenție filmul de mai jos, intitulat ”Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei” 

de la linkul https://www.youtube.com/watch?v=im6alck1u2A&feature=emb_logo, până la 1 

minut, și selectează din lista propusă perioada în care a păstorit Mitropolitul Varlaam în 

Moldova: 

5 puncte 

Videoclipul:  Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei 

 

 

○ a) 1632 – 1655; 

○ b) 1632 – 1653; 

○ c) 1631 – 1652. 

 

4. Alege anul aducerii Mitropolitului Antim Ivireanu, originar din Iviria (Georgia de azi), de 

către domnul Constantin Brâncoveanu, în Ţara Românească: 

5 puncte 

 

○ a) 1697; 

○ b) 1689; 

○ c) 1690. 

 

5. Alege varianta corespunzătoare preocupării Mitropolitului Dosoftei față de tipărirea 

cărților de slujbă în limba română: 

5 puncte 
○ a) cărturărești; 

○ b) pastorale; 

○ c) administrative. 
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6. Selectează credincioșii pentru care Mitropolitul Varlaam a mai scris cărţi: 

                                                                                                                                         4 puncte 

 

 

 

○ a) bulgari; 

○ b) transilvăneni; 

○ c) greci. 

 

7. Mitropolitul Dosoftei a fost un neîntrecut învăţător al dreptei credinţe în limba poporului 

său, unul dintre cei mai mari cărturari din istoria țării, primul poet naţional, primul 

versificator, în tot Răsăritul ortodox. Vizionează cu atenție filmul ”Sfântul Ierarh Dosoftei al 

Moldovei, dela linkul următor https://www.youtube.com/watch?v=6eBhGBpC-

JU&feature=emb_logo, de la minutul 1.10 la 1.58, și selectează din lista propusă ce lucrare a 

fost versificată de marele ierarh:  

4 puncte 

 

○ a) Psaltirea în versuri;  

○ b) Liturghierul;  

○ c) Cazania. 

Videoclipul: Sfântul Ierarh Dosoftei al Moldovei 

 

8. Mitropolitul Dosoftei a fost primul traducător în limba română al cărților lui Herodot. 

Alege conţinutul corespunzător acestora: 

4 puncte 
○ a) poetic; 

○ b) dramatic; 

○ c) istoric. 

 

9. Alege numele domnului român care a contribuit la aducerea Mitropolitului Antim 

Ivireanul în Țara Românească.   

4 puncte 

https://www.youtube.com/watch?v=6eBhGBpC-JU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6eBhGBpC-JU&feature=emb_logo
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○ a) Neagoe Basarab; ○ b) Mircea cel Bătrîn; 

  

○ c) Constantin Brâncoveanu.  

 

10. Vizionează cu atenție filmul de mai jos, intitulat ”Cazania lui Varlaam - opera cea mai 

populară a epocii noastre vechi,” de la următorul link:   

https://www.youtube.com/watch?v=KC7gh0FvSqY&feature=emb_logo până la minutul 1.50, 

și selectează care este cea mai însemnată lucrare a Mitropolitului Varlaam, cartea sa de 

căpătâi, dar şi cea mai de seamă din istoria vechii culturi româneşti. 

5 puncte 

Videoclipul: Cazania lui Varlaam - opera cea mai populară a epocii noastre vechi   

 

 

  

 

○ a) Psaltirea în versuri; 

○ b) Statutul Organic; 

○ c) Cazania. 

 

11. Selectează numele domnului cu care Mitropolitului Varlaam a colaborat pentru 

înfiinţarea primei tipografii din Moldova, la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi: 

4 puncte 

 

  

○ a) Vasile Lupu; ○ b) Constantin Brâncoveanu; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KC7gh0FvSqY&feature=emb_logo
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○ c) Alexandru cel Bun 

 

 

 

12. Apreciază care afirmație de mai jos, referitoare la numeroasele activităţi ale 

Mitropolitului  Varlaam, este adevărată, și care afirmaţie este falsă: 

4 puncte 

 

 

 

 

 Adevărat Fals 

a) Sfetnic de încredere al domnului Miron 

Barnovschi; 

 

Ο  

 

Ο  

b) Înființarea primei tipografii românești din Moldova, 

în anul 1640; 

 

Ο  

 

Ο  

c) Organizarea Sinodului de la Bucureşti din 

anul 1642; 

 

Ο  

 

Ο  

d) Scrierea lucrării Șapte Taine ale Bisericii. Ο  Ο  

13. Apreciază care afirmație de mai jos, referitoare la Mitropolitul Dosoftei, este adevărată, 

bifând litera (A), și care afirmaţie este falsă, bifând litera (F): 

4 puncte 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Barnovschi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miron_Barnovschi
https://ro.wikipedia.org/wiki/1640
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 Adevărat Fals 

a) a redactat „Răspunsul împotriva Catehismului 

calvinesc”; 

 

Ο  

 

Ο  

b) a tradus, după cărţi greceşti şi slavone, „Viaţa şi 

petrecerea sfinţilor” sau „Proloagele”; 
Ο  Ο  

c) a tipărit versurile lui Miron Costin referitoare 

la originea neamului românesc; 
Ο  Ο  

d) primul traducător al cărților de slujbă în 

limba română din Moldova. 
Ο  Ο  

 

14. Apreciază care afirmație de mai jos, referitoare la numeroasele activităţi ale 

Mitropolitului Antim Ivireanul, este adevărată, bifând litera (A), și care afirmaţie este falsă, 

bifând litera (F): 

4 puncte 

 Adevărat Fals 

a) în anul 1848 a participat la lucrările Marii Adunări 

Naționale a românilor de pe Câmpia Libertății de la 

Blaj; 

 

Ο  

 

Ο  

b) Episcop la Râmnic; Ο  Ο  

c) Mitropolit al Țării Românești; Ο  Ο  

d) în 1701 a sprijinit Biserica Ortodoxă din 

Transilvania, aflată într-o perioadă grea, de 

dezbinare. 

 

Ο  

 

Ο  

 

15. Alege cine a fost recunoscut ca fiind primul poet național, primul versificator al Psaltirii în 

tot Răsăritul ortodox. 

3 puncte 
  ○ a) Sfântul Mitropolit Varlaam; 

  ○ b) Sfântul Mitropolit Dosoftei. 

 

16. Alege autorul colecției de predici „Didahiile”, folosite la marile sărbători de peste an: 

3 puncte 
○ a) Sfântul  Mitropolit Antim Ivireanul;   

 ○ b) Sfântul  Mitropolit Simeon Ştefan. 

 

17. Notează anul în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul 

sfinților pe Mitropolitul Antim Ivireanul. 

5 puncte 

 

 

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

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83spunsul_%C3%AEmpotriva_Catehismului_Calvinesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83spunsul_%C3%AEmpotriva_Catehismului_Calvinesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83spunsul_%C3%AEmpotriva_Catehismului_Calvinesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83spunsul_%C3%AEmpotriva_Catehismului_Calvinesc&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Psalmi
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18. Domnitorul Vasile Lupu a găzduit Sinodului de la Iași (1642), unde a fost aprobată o 

lucrare fundamentală a Ortodoxiei, numită „Mărturisirea de credință” a Mitropolitului Petru 

Movilă.  Precizează numele Mitropolitului moldovean care a avut o contribuție însemnată în 

organizarea acestui Sinod. 

5 puncte 

 

 

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

 

19. Biserica și-a adus aportul la dezvoltarea culturii naționale prin slujitorii ei. Alege unul 

dintre cei trei mitropoliți studiați, Varlaam, Dosoftei și Antim Ivireanul, și descrie rolul pe 

care l-a avut în dezvoltarea limbii și culturii române.  

10 puncte 

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

 

20. Pe lângă limba română, care sunt celelalte trei limbi în care a tipărit Mitropolitul Antim 

Ivireanul cărțile de cult și filosofice și de ce a fost necesar ca mitropolitul român să tipărească 

și în alte limbi ?  

10 puncte 

Răspuns: 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 
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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, b, c  

(3x2p=6 puncte) 

 

Întrebarea 11 

a (4 puncte) 

 

Întrebarea 2 

a(A), b(A), c(A), e 

(A), d (F) 

(5x1p=5 puncte) 

 

Întrebarea 12 

 a(F), b(A), c (F), c 

(A) 

(4x1p=4 puncte)  

 

Întrebarea 3 

 b (5 puncte) 

 
 

Întrebarea 13 

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

(A) 

(4x1p=4 puncte)   

 

Întrebarea 4 

c (5 puncte) 

 
 

Întrebarea 14 

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

(A) 

(4x1p=4 puncte)  

 

Întrebarea 5 

 a (5 puncte)   

Întrebarea 15 

b (3 puncte) 

Întrebarea 6 
b (4 puncte)  

 
Întrebarea 16 

a (5 puncte)  

 

Întrebarea 7 
 a (4 puncte) Întrebarea 17 

anul 1992 (5 puncte) 

 

Întrebarea 8 
 c (4 puncte) 

 

Întrebarea 18 

 (5 puncte) 

Varlaam 

 

Întrebarea 9 
 c (4 puncte) 

 

Întrebarea 19 

 

10 puncte  

 

Întrebarea 10 
c (4 puncte) 

 

Întrebarea 20 

greacă, slavonă, 

arabă, georgiană 

10 pucnte 

 

Total: 100 puncte 
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WEBOGRAFIE 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 
 

Nr. 

Întrebare 

Link imagine 

Antet Sursa: www.doxologia.ro; 

 

1a Arhiva personală; 

1b Arhiva personală, 

1c https://ro.wikipedia.org/wiki/Antim_Ivireanul#/media/Fi%C8%99ier:Le_M%C3%

A9tropolitain_Antim.jpg ultima accesare 11,11,2020,ora 15,00; 

1d Arhiva personală; 

1e https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Naniescu#/media/Fi%C8%99ier:Iosif_Naniescu

_(0).jpg ;domeniul public, ultima accesare 11,11,2020,ora 15,00; 

3 Video 

https://youtu.be/im6alck1u2A  ,ultima accesare 11,11,2020,ora 15,00; 

4. Arhiva personala; 

6. Arhiva personală; 

7. Video  

https://youtu.be/6eBhGBpC-JU , ultima accesare 11,11,2020,ora 15,00; 

9 Sursa: www.doxologia.ro; 

9a  

9b https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2n#/media/Fi%C8

%99ier:MirceatheElder.jpg, domeniul public,ultima accesare 11,11,2020,ora 

15,00; 

9c Arhiva personală; 

10 Video 

https://youtu.be/KC7gh0FvSqY  ,ultima accesare 11,11,2020,ora 15,00; 

11. Arhiva personală; 

Arhiva personală; 

Arhiva personală; 

12. Sursa: www.doxologia.ro; 

13. Arhiva personală; 

14.  

17 Sursa: www.doxologia.ro; 

18. Sursa: www.doxologia.ro; 

19 Arhiva personală. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.doxologia.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antim_Ivireanul#/media/Fi%C8%99ier:Le_M%C3%A9tropolitain_Antim.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antim_Ivireanul#/media/Fi%C8%99ier:Le_M%C3%A9tropolitain_Antim.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Naniescu#/media/Fi%C8%99ier:Iosif_Naniescu_(0).jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Naniescu#/media/Fi%C8%99ier:Iosif_Naniescu_(0).jpg
https://youtu.be/im6alck1u2A
https://youtu.be/6eBhGBpC-JU
http://www.doxologia.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2n#/media/Fi%C8%99ier:MirceatheElder.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2n#/media/Fi%C8%99ier:MirceatheElder.jpg
https://youtu.be/KC7gh0FvSqY
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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UNITATEA VII 

 

Creştinismul şi provocările lumii 
contemporane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR: ARMANCA IUSTINIANA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI VITEAZUL”, TURDA, JUD CLUJ  
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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/N9g248KcoNerDA65A 

 
 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Titlul lecţiei:  
Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Competențe specifice vizate: 
○ 1.4. Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practici 

religioase existente în lumea contemporană; 

○ 3.3. Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, 

magie, astrologie, numerologie; 

○ 4.2. Analizarea consecinţelor negative ale comportamentului care încalcă morala creştină, 

asupra vieţii personale şi asupra comunităţii; 

○ 5.2. Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualitaţii creştine, asupra 

formării unei personalităţi moral-creştine armonioase; 

Tipul lecției: lecţie 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. Dorin OPRIȘ, Monica OPRIȘ, Irina HORGA, Antoaneta-Firuța TACEA, Religie, cultul 

ortodox, manual pentru clasa a X-a, învățământ liceal și Școala de Arte și Meserii, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2007; 

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

2009.      

4.  Zăgrean, Ioan, Todoran, Isidor, Dogmatica pentru Seminariile Teologice, Editura 

Renașterea, ClujNapoca, 2009. 
 

 

 

  

https://forms.gle/N9g248KcoNerDA65A
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FIȘA DE LUCRU 

               Unitatea de învățare ,,Creștinismul și provocările lumii contemporane” 

 
Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte 

 

1. Trăim într-o societate în care învățătura creștină este adesea, ,,amestecată" cu diverse 

practici străine creștinismului. Identifică răspunsurile care înfățișează modalitatea potrivită 

de a ne exprima credința în Dumnezeu, din perspectivă creștină: 

2 puncte 

 

□ a) purtatul crucii la gât; 

□ b) tatuarea numelui lui Dumnezeu; 

□ c) închinarea în fața icoanelor; 

□ d) purtarea unei amulete. 

 

2. De multe ori, din naivitate, din cauza slabei credințe în Dumnezeu sau pe fondul unor 

probleme aparent fără soluție, oamenii aderă la credințe false sau adoptă practici contrare 

creștinismului. Identifică și separă falsele credințe și practici contrare creștinismului de 

elementele specifice învățăturii creștine: 

5 puncte 

 

 
 

 1. În ACORD cu 

învățătura creștină 

2. În DEZACORD cu 

învățătura creștină 

a) Credința în zodiac ○ ○ 

b) Închinarea la sfintele moaște ○ ○ 

c) Ședințele de spiritism ○ ○ 

d) Sărutarea icoanelor ○ ○ 

e) Purtarea amuletelor sau a talismanelor ○ ○ 
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3. În concepția creștină, superstiția este o încălcare a poruncilor lui Dumnezeu. Alege 

porunca încălcată prin credința în superstiții: 

1 punct 

 

○ a) porunca a 4-a din Decalog; 

○ b) porunca a 8-a din Decalog; 

○c) porunca a doua din Decalog; 

○ d) porunca a 10-a. 

 

4. Uneori, oamenii se lasă duși în eroare de ideea că, dacă se folosesc de obiecte sacre sau 

rugăciuni în ritualurile magice, acestea nu mai intră în contradicție cu învățătura creștină. 

Identifică enunțurile considerate corecte din perspectivă creștină: 

2 puncte 

 

□ a) Prin credința în superstiții, omul dovedește lipsa de încredere în ajutorul lui Dumnezeu.  

□ b) Omul superstițios idolatrizează creatura în locul Creatorului.  

□ c) Dacă folosim icoane și cruci în practicile de magie, nu se mai consideră a fi păcat. 

□ d) Dacă stingem cărbune în apă când spunem Tatăl nostru, ne trece deochiul.  

 

5. Citește fragmentul biblic din imaginea de mai jos. Alege varianta de răspuns la care 

acesta face trimitere: 

1 punct 

 

 
 

○ a) prorociile lui Ieremia; 

○ b) prima poruncă din Decalog; 

○ c) a 7-a poruncă din Decalog; 

○ d) a 3-a poruncă din Decalog. 

 

6. Adepții numerologiei cred că putem afla aptitudinile, caracterul unei persoane sau 

momentul potrivit pentru un anume eveniment din viața noastră prin studiul numerelor. 

Bifează, în dreptul fiecărei variante de mai jos, atitudinea potrivită/nepotrivită unui creștin:  

10 puncte 
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 1. Așa DA! 2. Așa NU! 

a) Omul nu are liber arbitru, aflându-se sub puterea destinului 

implacabil: ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. 

○ ○ 

b) Dumnezeu poate face cunoscută voia Sa unor oameni aleși de 

El, dar numai în scopul mântuirii omului. 

○ ○ 

c) Toate sunt în mâna lui Dumnezeu! El mă poate ajuta să învăț și 

din situațiile fericite și din cele mai puțin fericite. 

○ ○ 

d) Dumnezeu îmi arată că mă iubește prin anumite numere. ○ ○ 

e) Indiferent dacă numerologia ,,funcționează” sau ,,nu 

funcționează”, tot nu ne putem cunoaște viitorul. 

○ ○ 

 

7. Completează enunțurile următoare cu varianta de răspuns potrivită: ,,Sunt creștin. 

Pentru a evita o situație nefastă de care mi se vorbește" ... 

2 puncte 

 

 
 

○ a) bat în lemn și spun: ,,Doamne ferește!”; 

○ b) Mă însemnez cu semnul Sfintei Cruci și am încredere în Dumnezeu!  

○ c) port în permanență o amuletă cu puteri magice, la gât;  

○ d) Scuip în sân și îmi încrucișez degetele, ca să-mi aducă noroc. 

 

8. Bifează variantele care completează corect următoarea afirmație: ,,Din punct de vedere 

creștin, noi ne aflăm în comuniune cu sufletele celor adormiți, prin"... 

4 puncte 

□ a) parastase și rugăciuni pentru ei; 

□ b) ședințe de spiritism; 

□ c) prin pomenirea lor la Sfânta Liturghie; 

□ d) prin vise. 

 

9. Magia sau vrăjitoria încorporează o serie de ceremonii și tehnici care au la bază credința 

în puterea omului de a acționa asupra realității prin propriile forțe sau cu ajutor 

supranatural, demonic. Identifică practicile care se încadrează la magie și vrăjitorie:  

10 puncte 
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 DA 

 

NU 

 

a) spiritismul; ○ ○ 

b) superstiția; ○ ○ 

c) descântecul; ○ ○ 

d) magia albă; ○ ○ 

e) numerologia. ○ ○ 

 

10. Selectează elementele care țin de superstițiile românești venite pe filieră populară:  

8 puncte 

□ a) ielele; 

□ b) pricolicii; 

□ c) îngerii; 

□ d) moroii. 

 

11. Dorința de a-și cunoaște viitorul există în om din cele mai vechi timpuri. Bifează 

varianta care oferă detalii referitoare la Oracolul preotesei Phytia: 

6 puncte 

 

□ a) ține de religia vechilor romani; 

□ b) era închinat lui Apollo; 

□ c) se afla în Delphi și ținea de religia grecilor; 

□ d) era consultat pentru a se afla viitorul. 

 

12. Icoanele ortodoxe ne oferă adeseori și detalii din viața sfântului reprezentat. Selectează 

varianta de răspuns care corespunde reprezentării iconografice a Sfântului Ciprian:  

4 puncte 

○ a) Are în spatele său, o cruce în formă de X; 

○ b) Este însoțit de Sfânta Fecioară Iustina; 

○ c) Este înconjurat de copii; 

○ d) Ține în mână cheile Raiului. 

 

13. Selectează data de prăznuire a Sfântului Ciprian în calendarul ortodox: 

4 puncte 

○ a) 15 mai; 

○ b) 2 octombrie; 

○ c) 3 martie; 

○ d) 20 septembrie. 

 

14. În societatea noastră, există adeseori tendința de a confunda adevăratele practici creștin -

religioase cu cele de tip magic. Identifică enunțurile aflate în acord cu credința creștină:  

2 puncte 

□ a) Ghicirea viitorului prin deschiderea pravilei este permisă pentru că e carte bisericească. 

□ b) Citirea pravilei de rugăciune în fiecare zi este necesară oricărui creștin.  

□ c) Întâlnirea cu un preot nu aduce ghinion. 

□ d) Dacă nu pui bani în mâna răposatului, nu poate plăti la vămi.  

 

15. Selectează termenii care completează corect afirmația următoare: ,,Încă din vechime, 

practicile oculte, magice erau parte integrantă a cultului"... 

6 puncte 
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□ a) creștin; 

□ b) păgân; 

□ c) roman, închinat zeilor; 

□ d) grecesc. 

 

16. Dacă astronomia are un caracter științific, astrologia are la bază ideea că anumite 

momente din viața omului depind de influența exercitată de mersul și poziția stelelor pe cer. 

Bifează practicile condamnate de Dumnezeu ce reies din citatul următor: ,,Iar voi să nu 

ascultați pe prorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe vrăjitorii voştri și pe-ai 

voştri cititori de stele care vă zic: "Nu veți sluji regelui Babilonului" (Ieremia 27, 9)".  

10 puncte 

 
 

 DA NU 

a) ghicitul în bobi; ○ ○ 

b) prorociile lui Ieremia; ○ ○ 

c) credința în Horoscop; ○ ○ 

d) vrăjitoria; ○ ○ 

e) astronomia (ca domeniu de cercetare). ○ ○ 

 

17. Ordonează cuvintele și vei obține mesajul temelor parcurse în unitatea ,,Creştinismul şi 

provocările lumii contemporane”: 

2 puncte 

 

 
 

○ a) 6,5,4,3,2,1,8,7 

○ b) 7,1,8,5,4,6,2,3 

○ c) 7,6,8,1,2,3,4,5 

○ d) 5,2,1,3,4,6,8,7 

 

18. Completează următoarea afirmație cu termenul potrivit: Credința că numerele ne pot 

influența cursul vieții poartă numele de... 

3 puncte 

Răspuns:............................................................................................................................................. 
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19. Scrie numele sfântului care, înainte de a fi convertit la creștinism de către Sfânta 

Iustina, practica ritualuri contrare creștinismului: 

3 puncte 

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

 

20. Alcătuiește un text, de 50- 100 de cuvinte, în care să prezinți opinia ta referitoare la 

influența superstiției în societatea contemporană: 

15 puncte 

Răspuns:.......................................................................................................................................... 
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare  ,,Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

 

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  

,,Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

a, c (2 p.)  

Întrebarea 11 

b, c, d (6 p.) 

 

Întrebarea 2 

1 b,d 

2 a, c, e 

 (5 p.) 

 

Întrebarea 12 

b (4 p.) 

 

Întrebarea 3 

c (1 p.) 

 

 

Întrebarea 13 

b (4 p.) 

 

Întrebarea 4 

a, b (2 p.) 

 

 

Întrebarea 14 

b, c (2 p.) 

 

Întrebarea 5 

b (1 p.)  

Întrebarea 15 

b, c, d (6 p.) 

 

Întrebarea 6 

1b, c, e 

2 a, d (10 p.) 

 

Întrebarea 16 

DA a, c, d 

NU b, e (10 p.) 

 

Întrebarea 7 

b (2 p.)  

Întrebarea 17 

b (2 p.) 

 

Întrebarea 8 

a, c (4 p.)  

Întrebarea 18 

numerologie (3 p.) 

 

Întrebarea 9 

DA a,c, d 

NU b, e (10 p.) 

 

Întrebarea 19 

Ciprian (3 p.) 

 

Întrebarea 10 

a, b, d (8 p.)  

Întrebarea 20 

(15 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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WEBOGRAFIA 

 Unitatea de învățare ,,Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet- sursa: arhiva personală 

2 Arhiva personală 

5 Arhiva personală 

6 Arhiva personală 

7 Imagine de James Chan de la Pixabay 

https://pixabay.com/ro/photos/durere-iertare-trist-triste%C5%A3e-699606/  

16 Arhiva personală 

17 Arhiva personală 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

https://pixabay.com/ro/photos/durere-iertare-trist-triste%C5%A3e-699606/

