
red-religie.ro 

 

1 
 

 

 
 TIMIȘ IONIȚA (coord.) 

 
TIMIȘ VASILE 
MORARIU FLORICICA                     FERESCU VICTORIA                        
DOBRESCU MARIAN              PAȘCA LIANA VALENTINA  
FRICIU DANIELA              HOROBEȚ GABRIELA FULVIA  

 

SUPORT DIDACTIC 
RELIGIE - CULTUL ORTODOX 

 
Clasa a XI-a 

 

11 
IAȘI 
2020 

 
ISBN 978-973-0-33248-3



red-religie.ro 

 

2 

 
TIMIȘ IONIȚA (coord.) 

 

TIMIȘ VASILE 

MORARIU FLORICICA                     FERESCU VICTORIA                       

DOBRESCU MARIAN              PAȘCA LIANA VALENTINA  

FRICIU DANIELA              HOROBEȚ GABRIELA FULVIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORT DIDACTIC  

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
 

Clasa a XI-a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAȘI 

2020 

 



red-religie.ro 

 

3 

Publicația SUPORT DIDACTIC, RELIGIE-CULTUL ORTODOX, CLASA a XI-a 

reprezintă un produs al Proiectului Platformei Resurse Educaționale Deschise Religie 

http://red-religie.ro 

 

 

Coordonator: Prof. dr. Timiș Ionița 

Autori: 

Crof. univ. dr. Vasile Timiș 

Prof. Morariu Floricica 

Prof. Ferescu Victoria 

Prof. Dobrescu Marian 

Prof. Pașca Liana Valentina 

Prof. Friciu Daniela 

Prof. Horobeț Gabriela Fulvia 

Evaluatori: 

Prof. dr. Timiș Ionita (coord. Evaluare) 

Prof. Morariu Floricica 

Prof. Căprescu Simona  

Prof. Marinescu Gabriela Antoaneta 

Prof. Burlacu Călinoiu Ruxandra  

Prof. Duță Valentina 

Prof. Abageru Elena 

Prof. Ciuche Gabriela 

Prof. Favu Gabriela 

Prof. Argatu Adriana Nicoleta 

Prof. Mărcuș Gianina 

 

 

 

Anul apariției: 2020 

 

 

 

Referenți științifici: 

Lector univ. dr. Buzgar Ramona 

Prof. Buzatu Daniela Liliana 

 

 

 

Procesare computerizată: prof. Călușer Vasile 

Grafică: prof. Favu Gabriela 

 

 

 
 

 

 

 

http://red-religie.ro/


red-religie.ro 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNITATEA I 
 

Învăţătura de credinţă creștină 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, MORARIU FLORICICA 
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” IAȘI 

 



red-religie.ro 

 

5 

FIȘA DE LUCRU 

 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

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

https://forms.gle/DTGdN5vae4cUFjE99 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 
Clasa: a XI-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor:  

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Învățătura de credință creștină; 

Competențe specifice vizate: 
o 1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi            

lucrările Sale în lume; 

o 2.1 Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic, (oral sau scris) referitoare la 

învăţătura de credinţă ortodoxă; 

o 2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbatrei pe teme 

religioase; 

o 3.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral- creştine, însuşite din 

învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalităţi din istoria 

naţională, prin promovarea unui comportament social-moral elevat; 

o 3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om-Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, 

fundamentate pe valorile moralei creștine. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor;  

Timp de lucru: 40 minute.                                       

Bibliografie: 

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparită cu binecuvantarea 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 XI-a: auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, 

Iaşi, 2009. 
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință creștină” 

 

Notă explicativă: 

Punctaj maxim: 100 puncte. 

 

1. În măsura în care Îl cunoaștem pe Dumnezeu, intrăm tot mai mult în comuniune cu 

El, conform cuvântului scripturistic: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe 

Tine, Singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). 

Selectează răspunsul corect care reprezintă Revelația divină: 

5 puncte 

o a) descoperirea propriei personalități; 

o b) descoperirea unei noi religii; 

o c) descoperirea lui Dumnezeu față de oameni. 

                                      

2. Revelația divină este acțiunea prin care Dumnezeu dorește să ni se descopere. Alege 

varianta corectă prin care ni se descoperă Dumnezeu:   

5 puncte 

o a) doar pe cale naturală;                      

o b) pe cale naturală și supranaturală;         

o c) doar pe cale supranaturală. 

 

3. Mântuirea este eliberarea omului din robia stricăciunii și a morții. Selectează înțelesul 

corect al aspectului subiectiv al mântuirii:  

5 puncte 

 
 

o a) efortul personal al fiecărui om de a se apropia de Dumnezeu; 

o b) tot ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră; 

o c) Învierea Mântuitorului ca cel mai mare miracol al umanității. 
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4. Alege varianta corectă de răspuns, care arată peste cine S-a pogorât Duhul Sfânt sub 

formă de limbi de foc: 

5 puncte 

 

ο a) oamenii credincioși; 

 
ο b) creație; 

 

ο c) Apostoli. 

 

 

5. Alege dintre variantele de mai jos pe cea care scoate în evidență  modalitatea în care 

Dumnezeu Se face cunoscut omului în istoria mântuirii:  
5 puncte 

 
 

o a) ca o Ființă impersonală și abstractă; 

o b) ca o Ființă care aude și comunică personal cu omul; 

o c) ca o Ființă care nu Se arată niciodată omului. 

 

6. Prin Jertfa pe Cruce a Mântuitorului se reface comuniunea omului cu Dumnezeu. 

Selectează argumentele pentru care creștinii cinstesc Sfânta Cruce: 

4 puncte 

     □ a) Crucea reprezintă altarul de Jertfă al Mântuitorului; 

□ b) Crucea este simbolul mântuirii noastre; 

□ c) Crucea este un simbol al mai multor religii. 

 

□ a) 

 

 

 
□ b)  

 

 

□ c) 
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7. Întruparea Mântuitorului a fost precedată de o perioadă de pregătire a lumii pentru 

venirea Sa. Realizează corespondența între poporul evreu, respectiv popoarele păgâne și 

modalitățile prin care Dumnezeu le-a pregătit pentru venirea Mântuitorului în lume:  

6 puncte 

 

 1. Poporul evreu 2. Popoarele păgâne 

a. prin legea morală 

naturală 

□ □ 

b. prin sentimentul total al 

vinovăției 

 

□ □ 

c. prin profețiile mesianice 

 

□ □ 

d. prin Legea de pe Muntele 

Sinai 

 

□ □ 

e. prin sentimentul părăsirii 

și al neputinței 

 

□ □ 

f. prin jertfele aduce idolilor □ □ 

 

 

8. Dumnezeu i-a călăuzit pe evrei spre mântuire prin profeții și prin legea mozaică. 

Identifică trei profeți ai Vechiul Testament: 

6 puncte 

 

□  a) Isaia; 

 

 
           □  b) Pavel; 

 

 
□   c) Ioan Evanghelistul; 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

□ d) Iezechiel; 

        

     
□  e) Zaharia. 
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9. Realizați corespondența logică dintre noțiunile scrise pe prima coloană și cele de pe 

primul rând: 

10 puncte 

 

 a) energie 

necreată 

b) Legea 

Veche 

c) purtare 

de grijă 

d) Legea 

iubirii 

e) preziceri 

ale unor 

evenimente 

1) Vechiul 

Testament 

  □ □ □ □ □ 

2) Noul 

Testament 

□ □ □ □ □ 

3) Prorociile □ □ □ □ □ 

4) Providența 

divină  

□ □ □ □ □ 

5) Harul 

divin 

□ □ □ □ □ 

 

 

10. Nu putem vorbi de viață duhovnicească fără rugăciune. Selectează numele 

rugăciunilor către Dumnezeu Duhul Sfânt: 

2 puncte 

 

 

 

□ a) Împărate Ceresc; 

□ b) Acatistul Bunei Vestiri; 

□ c) Acatistul Sfântului Duh. 

 

11. Din iubire, Fiul lui Dumnezeu S-a 

smerit și S-a sacrificat pentru noi. 

Bifează căsuțele care arată în ce 

împrejurări dăm dovadă de smerenie: 

                             3 puncte 

□ a) afirmându-ne cu orice preț; 

□ b) ajutând aproapele cu discreție; 

□ c) răsplătind răul cu rău; 

□ d) evitând certurile; 

□ e) pocăindu-ne pentru păcate. 

 

 

 

 

 

 

12. Fără Duhul Sfânt nu există mântuire. Alege varianta care indică lucrarea Sfântului 

Duh, în mod plenar, asupra creștinilor prin care se realizează sfințirea acestora: 

2 puncte 
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○ a) Sfintele Taine; 

 

○ b) fapte bune; 

 
○ c) exerciții de meditație. 

 

 

13. Iubirea este sădită de Dumnezeu în sufletul omului. Bifează împrejurările prin care 

aceasta se manifestă în lume: 

           3 puncte 

a) iubirea ca act filantropic, ca act de caritate și de milostenie; 

b) iubirea nemăsurată față de sine; 

 

c) iubirea față de Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima; 

d) rugăciunea pentru cei aflați în suferință. 

 

14. Între Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție există o strânsă legătură pentru că ambele 

păstrează și transmit Descoperirea dumnezeiască. Urmărește filmul de la link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=KWyk_W0RN30&feature=emb_logode, intitulat 

”Să învățăm de la Sfinții Părinți cum să citim Biblia”, apoi selectează afirmațiile 

corecte: 

4 puncte 

 
 

a) Sfânta Tradiţie cuprinde adevaruri revelate, transmise pe cale orală; 

b) Sfânta Scriptură este mai importantă decât Sfânta Tradiţie; 

c) Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie sunt necesare pentru mântuirea oamenilor; 

d) Minunile sunt fenomene care pot fi explicate științific. 

 

15. Mântuirea este posibilă printr-o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Care sunt 

condițiile mântuirii?  

6 puncte 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KWyk_W0RN30&feature=emb_logode
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16.  Întruparea Mântuitorului în pântecele Fecioarei a fost vestită de către un înger 

Fecioarei Maria, în cetatea Nazaret. Care este numele acestui Arhanghel?  

2 puncte 

Răsăpuns:……………………………………………………………………………………… 

 

17. Învierea Mântuitorului este un eveniment istoric dovedit de martorii care au avut 

parte de arătările Lui de după Înviere. Cu toate acestea, Învierea a fost contestată de 

unii oameni. Astfel, au apărut mai multe ipoteze. Scrie care sunt cele patru ipoteze 

negative ale Învierii.  
    4 puncte 

                                                     

 
                                                                                    
  

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

 

18. Domnul Hristos a realizat mântuirea lumii prin trei activități, chemări sau slujiri 

publice. Care sunt acestea? 

 

o a) arhierească, didactică și învățătorească; 

o b) arhierească, didactică și împărătească; 

o c) romană, pedagogică și profetică. 

3 puncte 

 

19. Sfântul Serafim de Sarov mărturisea: „Scopul vieţii creştine este dobândirea 

Sfântului Duh”. Plecând de la acest citat, scrie în 50 de cuvinte care este învățătura 

creștină despre Duhul Sfânt și cum se numește energia divină necreată pe care o 

transmite credincioșilor pentru sfințirea și desăvârșirea acestora?  

10 puncte 

 

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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20. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit pe cruce pentru noi din iubire. Explică în 

maxim 100 de cuvinte ce înțelegi prin cuvântul Scripturii: ”Atât de mult a iubit Dumnezeu 

lumea, încât L-a dat pe Singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață 

veșnică” (Ioan 3, 16). 

 10 puncte 

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

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

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

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

Unitatea de învățare „Învățătura de credință 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 
 

 

Total: 100 puncte 

 

 

 

TE FELICITĂM! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Învățătura de credință creștină” 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

Întrebarea 1 

 

1 c  

 

(5 p) 

Întrebarea 11 

11 b, d, e  

1 punct pentru fiecare 

corespondență corectă 

(3x1 p = 3 p) 

Întrebarea 2 

 

2 b  

(5 p) 

Întrebarea 12 
12 a 

 (2 p) 

Întrebarea 3 

 

3 a   

(5 p) 

 

Întrebarea 13 

13 a, c, d  

1 punct pentru fiecare 

corespondență corectă  

(3x1 p= 3 p) 

Întrebarea 4 

 

4 c  

(5 p) 

 

Întrebarea 14 

 

14 a, c  

2 puncte pentru fiecare 

corespondență corectă 

(2x2 p = 4 p) 

Întrebarea 5 
5 b  

(5 p) 
Întrebarea 15 

Har, credință, fapte 

bune 

(6 p) 

Întrebarea 6 
6 a, b 

(4 p) 

 Întrebarea 16 

 

Arhanghelul Gavriil  

 

(2p) 

Întrebarea 7 

 

1-a, c, d; 2-b,e,f  (6p.) 

1  punct pentru fiecare 

corespondență corectă 

(6x1 p= 6 p) 

Întrebarea 17 

 

 

Moartea aparentă, 

Înșelăciunea, 

Halucinațiile, Miturile  

1 punct pentru fiecare 

variantă corectă  

(4x1p=4 p) 

Întrebarea 8 
8 a, d, e,  

(6 p) 
Întrebarea 18 

18 b  

(3x1 p = 3 p) 

Întrebarea 9 

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

2 puncte pentru 

fiecare afirmație 

corect 

(5x2 p= 10 p) 

 

Întrebarea 19 

Răspuns liber 

 

 (10 p) 

Întrebarea 10 

10 a, c  

1 punct pentru fiecare 

afirmație corectă 

(2x1 p = 2p) 

Întrebarea 20 

 

Răspuns liber 

 

(10 p) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „ÎNVĂȚĂTURA DE CREDINȚĂ CREȘTINĂ” 

 

Nr. 

întrebare 
Link imagine 

Antet realizat de mine cu următoarele prelucrări de imagini: 

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

colorbox/public/articol/2014/06/doxol_0.jpg?itok=GdXrV1hp  la 2.06.2020, ora 15:57 

2. https://www.banatulazi.ro/wp-content/uploads/2017/10/biblie.jpg la 2.06.2020, ora 15:57 

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

colorbox/public/articol/2020/02/catedrala_mitropolitana_iasi_foto_oana_nechifor_23.jpg?itok=

WRsgX_q3 la 2.06.2020, ora 15:58, fotografie: Oana Nechifor 

 

1 

1a https://depozituldeicoane.ro/492-large_default/soborul-tuturor-ingerilor.jpg la 

2.06.2020, ora 15:33 

1b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol/public/imagine/2013/06/sobor12apostoli.jpg?itok=J_1f-ZYn la 2.06.2020, ora 

15:35 

1c https://ganduridinortodoxie.files.wordpress.com/2018/07/169.jpg?w=618&h=521 la 

2.06.2020, ora 15:35 

2 

2a Arhivă proprie 

2b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2014/05/ingerul_p

azitor.jpeg?itok=H_A3ORkf la 2.06.2020, ora 15:36 

2c https://www.graiulsalajului.ro/imaginiart/preview/imagine-articol0_51800.jpg la 

2.06.2020, ora 15:36 

3 
https://www.9am.ro/images/cache/articles/0/5/7/305776/p_305776_640x420-00-85.jpg la 

2.06.2020, ora 15:36 

4 

4a https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/10/M%C4%83rturii-ale-pelerinilor.jpg 

la 2.06.2020, ora 15:37, fotografie: Oana Nechifor 

4b https://jurnalspiritual.eu/wp-content/uploads/2014/07/natura1.jpg la 2.06.2020, ora 

15:38 

4c https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1360/135908_pogorarea_sfantului_duh_0606.jpg 

la 2.06.2020, ora 15:39 

5 
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2019/07/2-

schimbarea_la_fata_a_domnului.png?itok=EJqqCb23 la 2.06.2020, ora 15:39 

6 

6a https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2014/02/curcea_mantuitorului.jpg?itok=b1pWzzhU la 

2.06.2020, ora 15:39 

6b https://i2.wp.com/manastireasuruceni.md/wp-

content/uploads/2014/12/image4000524.jpg?w=500  la 2.06.2020, ora 15:40 

6c https://jurnalspiritual.eu/wp-

content/uploads/2014/04/02Bunica_cu_nepoate_ales.jpg la 2.06.2020, ora 15:41 

7 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRxqE-

TPu4WwcKJQgON3NWBllkodb8lIS6YEYZWv5f-rxVycXFR&usqp=CAU la 2.06.2020, 

ora 15:41 

8 

8a https://lh4.googleusercontent.com/gkKlgGi8M4GMVw57Gftn8qcm6f4KgIjtUEhxP

0LDSyTLiPWam8tJBlYmGZlLJa4brNgeJtjXKE-

P0MWwvjDQY68z10LwG25RlQiIM5dZCRKesK1Z9vRrXL531aJQ8KGDBRN5kj

ooEetL-aU la 2.06.2020, ora 15:41 

8b https://lh4.googleusercontent.com/T4nZ_9oG5Xt6uHL7uG1Yt3BNMont11PeY9X8

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol/public/imagine/2013/06/sobor12apostoli.jpg?itok=J_1f-ZYn
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol/public/imagine/2013/06/sobor12apostoli.jpg?itok=J_1f-ZYn
https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/10/M%C4%83rturii-ale-pelerinilor.jpg
https://jurnalspiritual.eu/wp-content/uploads/2014/07/natura1.jpg
https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1360/135908_pogorarea_sfantului_duh_0606.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2019/07/2-schimbarea_la_fata_a_domnului.png?itok=EJqqCb23
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2019/07/2-schimbarea_la_fata_a_domnului.png?itok=EJqqCb23
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/02/curcea_mantuitorului.jpg?itok=b1pWzzhU
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/02/curcea_mantuitorului.jpg?itok=b1pWzzhU
https://i2.wp.com/manastireasuruceni.md/wp-content/uploads/2014/12/image4000524.jpg?w=500
https://i2.wp.com/manastireasuruceni.md/wp-content/uploads/2014/12/image4000524.jpg?w=500
https://lh4.googleusercontent.com/gkKlgGi8M4GMVw57Gftn8qcm6f4KgIjtUEhxP0LDSyTLiPWam8tJBlYmGZlLJa4brNgeJtjXKE-P0MWwvjDQY68z10LwG25RlQiIM5dZCRKesK1Z9vRrXL531aJQ8KGDBRN5kjooEetL-aU
https://lh4.googleusercontent.com/gkKlgGi8M4GMVw57Gftn8qcm6f4KgIjtUEhxP0LDSyTLiPWam8tJBlYmGZlLJa4brNgeJtjXKE-P0MWwvjDQY68z10LwG25RlQiIM5dZCRKesK1Z9vRrXL531aJQ8KGDBRN5kjooEetL-aU
https://lh4.googleusercontent.com/gkKlgGi8M4GMVw57Gftn8qcm6f4KgIjtUEhxP0LDSyTLiPWam8tJBlYmGZlLJa4brNgeJtjXKE-P0MWwvjDQY68z10LwG25RlQiIM5dZCRKesK1Z9vRrXL531aJQ8KGDBRN5kjooEetL-aU
https://lh4.googleusercontent.com/gkKlgGi8M4GMVw57Gftn8qcm6f4KgIjtUEhxP0LDSyTLiPWam8tJBlYmGZlLJa4brNgeJtjXKE-P0MWwvjDQY68z10LwG25RlQiIM5dZCRKesK1Z9vRrXL531aJQ8KGDBRN5kjooEetL-aU
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6vXIBzXGnpEob32wsSGotnnXQPXmDe-

1wuhT02DxsRgNrrLnUSjWTItgqpWumcE0LBw-X3NgD-

WOCGvLNbdZ3l7w24gCC7UsjLLn9Dn7YJc la 2.06.2020, ora 15:42 

8c https://lh3.googleusercontent.com/vG7IInY1fMuHdrwkZpCwaDc1AU61CjrAB6A5

3w7cSi4GZgoyLzVQ5CS1tvq95I1nJKMQ0Z2ut9xk6mIwk2Hg58CJpmtixIQAduX

EoewQraVbaHGhwWa638nWhsz7i_IWrpaGsYVM3AG-vkI la 2.06.2020, ora 

15:42 

9 

9a 

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2013/05/0509isaia

h.jpg?itok=ktQsFLU0 la 2.06.2020, ora 15:42 

9b http://www.revistaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2011/11/pavel.jpg la 2.06.2020, 

ora 15:42 

9c https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2019/04/03-

sfantul_apostol_si_evanghelist_ioan.png?itok=qXnd4mSL la 2.06.2020, ora 15:43 

9d 

 

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

colorbox/public/viatasfant/2012/05/07-21-

sf_prooroc_iezechiel.jpg?itok=KezmLrWh la 2.06.2020, ora 15:43 

9e https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/imagine/2013/02/zechariah_menologion_of_basil_ii.jpg?itok=jCfB

DQ83 la 2.06.2020, ora 15:43  

10 

10a https://acvilaortodoxa.files.wordpress.com/2011/06/iisus.jpg?w=584  la 2.06.2020, 

ora 15:44 

10b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/10/depunerea_juramantului_-

_catedrala_foto_bogdan_zamfirescu_17_1.jpg?itok=DNR79j6T la 2.06.2020, ora 

15:45 fotografie: Bogdan Zamfirescu 

10c https://www.comuniuneortodoxa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Iisus-Hristos-

Marele-Arhiereu.-350-212x300.jpg  la 2.06.2020, ora 15:45 

10d https://lh3.googleusercontent.com/proxy/oTPQgaB3n5qaWCfoCSZpML379Vm0dh

N1-aSOOcxb2T_lEQzUTyi18aN-

1OcSkCkeTpr3YJ1hRWjQZ7bz5RnhRt7eaQhLwCuJcVExV_nScBtuSXuRteVEeL

NAd3BbjmG0iK2INrqH_V5JqC0 la 2.06.2020, ora 15:51 

10e https://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2020/03/anunt-umanitar-650x390.jpg la 

2.06.2020, ora 15:51  

11 
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/07/evanghelie.jpg?itok=Xdujp7jz la 2.06.2020, ora 15:51 

12 

12a https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2016/10/02/57f124bd5ab6550cb832

c9f3/646x404.jpg la 2.06.2020, ora 15:51 

12b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/lista-

image/public/articol/2016/04/sfintire_esanca_foto_bogdan_zamfirescu_664_1.jpg?it

ok=ZhizG0hj la 2.06.2020, ora 15:52 

12c https://tb.ziareromania.ro/Faptele-bune--o-tehnica-de-

supravietuire/3b26f857a0a0a63d4/327/0/1/70/Faptele-bune--o-tehnica-de-

supravietuire.jpg la 2.06.2020, ora 15:52 

13 
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/05/27/cincizecimea-implinirea-fagaduintei-

tatalui-17947.jpg la 2.06.2020, ora 15:52 

14 https://static.educalingo.com/img/it/800/anatema.jpg la 2.06.2020, ora 15:52 

15 

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

articol/public/imagine/2015/04/golgota_tudor_zaporojanu-4.jpg?itok=uOa-xgcq  la 

2.06.2020, ora 15:53 fotografie: Tudor Zaporojanu 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2013/05/0509isaiah.jpg?itok=ktQsFLU0
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2013/05/0509isaiah.jpg?itok=ktQsFLU0
http://www.revistaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2011/11/pavel.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2013/02/zechariah_menologion_of_basil_ii.jpg?itok=jCfBDQ83
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2013/02/zechariah_menologion_of_basil_ii.jpg?itok=jCfBDQ83
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2013/02/zechariah_menologion_of_basil_ii.jpg?itok=jCfBDQ83
https://acvilaortodoxa.files.wordpress.com/2011/06/iisus.jpg?w=584
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/10/depunerea_juramantului_-_catedrala_foto_bogdan_zamfirescu_17_1.jpg?itok=DNR79j6T
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/10/depunerea_juramantului_-_catedrala_foto_bogdan_zamfirescu_17_1.jpg?itok=DNR79j6T
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/10/depunerea_juramantului_-_catedrala_foto_bogdan_zamfirescu_17_1.jpg?itok=DNR79j6T
https://www.comuniuneortodoxa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Iisus-Hristos-Marele-Arhiereu.-350-212x300.jpg
https://www.comuniuneortodoxa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Iisus-Hristos-Marele-Arhiereu.-350-212x300.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/oTPQgaB3n5qaWCfoCSZpML379Vm0dhN1-aSOOcxb2T_lEQzUTyi18aN-1OcSkCkeTpr3YJ1hRWjQZ7bz5RnhRt7eaQhLwCuJcVExV_nScBtuSXuRteVEeLNAd3BbjmG0iK2INrqH_V5JqC0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/oTPQgaB3n5qaWCfoCSZpML379Vm0dhN1-aSOOcxb2T_lEQzUTyi18aN-1OcSkCkeTpr3YJ1hRWjQZ7bz5RnhRt7eaQhLwCuJcVExV_nScBtuSXuRteVEeLNAd3BbjmG0iK2INrqH_V5JqC0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/oTPQgaB3n5qaWCfoCSZpML379Vm0dhN1-aSOOcxb2T_lEQzUTyi18aN-1OcSkCkeTpr3YJ1hRWjQZ7bz5RnhRt7eaQhLwCuJcVExV_nScBtuSXuRteVEeLNAd3BbjmG0iK2INrqH_V5JqC0
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/oTPQgaB3n5qaWCfoCSZpML379Vm0dhN1-aSOOcxb2T_lEQzUTyi18aN-1OcSkCkeTpr3YJ1hRWjQZ7bz5RnhRt7eaQhLwCuJcVExV_nScBtuSXuRteVEeLNAd3BbjmG0iK2INrqH_V5JqC0
https://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2020/03/anunt-umanitar-650x390.jpg
https://static.educalingo.com/img/it/800/anatema.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol/public/imagine/2015/04/golgota_tudor_zaporojanu-4.jpg?itok=uOa-xgcq
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol/public/imagine/2015/04/golgota_tudor_zaporojanu-4.jpg?itok=uOa-xgcq
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16 

16a https://lh6.googleusercontent.com/Gxy85rzalL1T82jI2Z3y0mi5O5eNZSEwyPDny

w4AaKjXtATM5uxFKduv2hT3IXv6RUfAI1brTkNNkb84OcX5UJyUN-

Evn4p1VmPSzcrJfWOGYZVTerVvnshooiL2t1im0OZKM8zHUeszAMs la 

2.06.2020, ora 15:53 

16b https://lh5.googleusercontent.com/JHeyVBJCYljyuXzNaLizS9YhyB405k8mvbBO

GEKB7jbbYPbfXfCAO714O76Utqqf38RwAfTEwdhkz8oKO4atCMTmmYlIc1Mb

cTkXyiQfA4dBlEpmuV274ZlavCpmkzcMvNKcTX8wYZXf_nM la 2.06.2020, ora 

15:54 

16c https://lh4.googleusercontent.com/hbNkaxl5eSsIrhJKceAlGI0lN30tlnV1i0vNv2SM

O5ZGO2QXZlKHyUakcHwXWSXnH-r0ejP1_C41dm9RycSZWjVT-

v9j6_QbCntxldRvm1xdD5oajgaJyczuC0vnjoI13av0Y5NX1u00Z6s la 2.06.2020, 

ora 15:54 

 

17 

 

17a 

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

colorbox/public/articol/2019/11/graphicstock-unrecognizable-grandmother-and-her-

granddaughter-holding-hands_scwvfjwpb-_1.jpg?itok=sGit622L la 2.06.2020, ora 

15:54 

17b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2015/04/mandrie_ispita_foto-

oana_nechifor_0.jpg?itok=SWQh_Qmp la 2.06.2020, ora 15:54 

17c https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2015/03/dumnezeu_imagine_sfanta_liturghie.jpg?itok=zz6g

wpXJ la 2.06.2020, ora 15:54 

17d https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2015/05/luare_a_crucii.jpg?itok=YL0Eo1yM la 2.06.2020, 

ora 15:55 

18 

 

 

 

18a https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/11/r_1.jpg?itok=YksxIwlt la 2.06.2020, ora 15:55 

18b https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2018/03/sf-arhanghel-rafail_0.png la 

2.06.2020, ora 15:55 

18c https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2019/02/1-

_sfantului_arhanghel_gavriil.png?itok=_Rh3DSU4 la 2.06.2020, ora 15:56 

19 

19a https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2018/02/sfantul_maslu_foto_oana_nechifor.jpg?itok=G8-

5fn6a la 2.06.2020, ora 15:56 fotografie: Oana Nechifor 

19b https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2017/12/impartasire_foto_benedict_both.jpg?itok=Ab3xjSny 

la 2.06.2020, ora 15:56 fotografie: Benedict Both 

19c https://avereabisericii.ro/wp-content/uploads/2019/05/a.jpg la 2.06.2020, ora 15:56 

20 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQlpKfHKAjZs-

R6FGRPHR0DJmWlA1jDVlTiGWvuzZ50cbsH08aN&usqp=CAU la 2.06.2020, ora 15:57 

https://www.youtube.com/watch?v=KWyk_W0RN30 la 2.06.2020, ora 15:57 Să învățăm 

de la Sfinții Părinți cum să citim Biblia - Pr. Mircea Stoleriu 

 
 

 

 

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/Gxy85rzalL1T82jI2Z3y0mi5O5eNZSEwyPDnyw4AaKjXtATM5uxFKduv2hT3IXv6RUfAI1brTkNNkb84OcX5UJyUN-Evn4p1VmPSzcrJfWOGYZVTerVvnshooiL2t1im0OZKM8zHUeszAMs
https://lh6.googleusercontent.com/Gxy85rzalL1T82jI2Z3y0mi5O5eNZSEwyPDnyw4AaKjXtATM5uxFKduv2hT3IXv6RUfAI1brTkNNkb84OcX5UJyUN-Evn4p1VmPSzcrJfWOGYZVTerVvnshooiL2t1im0OZKM8zHUeszAMs
https://lh6.googleusercontent.com/Gxy85rzalL1T82jI2Z3y0mi5O5eNZSEwyPDnyw4AaKjXtATM5uxFKduv2hT3IXv6RUfAI1brTkNNkb84OcX5UJyUN-Evn4p1VmPSzcrJfWOGYZVTerVvnshooiL2t1im0OZKM8zHUeszAMs
https://lh5.googleusercontent.com/JHeyVBJCYljyuXzNaLizS9YhyB405k8mvbBOGEKB7jbbYPbfXfCAO714O76Utqqf38RwAfTEwdhkz8oKO4atCMTmmYlIc1MbcTkXyiQfA4dBlEpmuV274ZlavCpmkzcMvNKcTX8wYZXf_nM
https://lh5.googleusercontent.com/JHeyVBJCYljyuXzNaLizS9YhyB405k8mvbBOGEKB7jbbYPbfXfCAO714O76Utqqf38RwAfTEwdhkz8oKO4atCMTmmYlIc1MbcTkXyiQfA4dBlEpmuV274ZlavCpmkzcMvNKcTX8wYZXf_nM
https://lh5.googleusercontent.com/JHeyVBJCYljyuXzNaLizS9YhyB405k8mvbBOGEKB7jbbYPbfXfCAO714O76Utqqf38RwAfTEwdhkz8oKO4atCMTmmYlIc1MbcTkXyiQfA4dBlEpmuV274ZlavCpmkzcMvNKcTX8wYZXf_nM
https://lh4.googleusercontent.com/hbNkaxl5eSsIrhJKceAlGI0lN30tlnV1i0vNv2SMO5ZGO2QXZlKHyUakcHwXWSXnH-r0ejP1_C41dm9RycSZWjVT-v9j6_QbCntxldRvm1xdD5oajgaJyczuC0vnjoI13av0Y5NX1u00Z6s
https://lh4.googleusercontent.com/hbNkaxl5eSsIrhJKceAlGI0lN30tlnV1i0vNv2SMO5ZGO2QXZlKHyUakcHwXWSXnH-r0ejP1_C41dm9RycSZWjVT-v9j6_QbCntxldRvm1xdD5oajgaJyczuC0vnjoI13av0Y5NX1u00Z6s
https://lh4.googleusercontent.com/hbNkaxl5eSsIrhJKceAlGI0lN30tlnV1i0vNv2SMO5ZGO2QXZlKHyUakcHwXWSXnH-r0ejP1_C41dm9RycSZWjVT-v9j6_QbCntxldRvm1xdD5oajgaJyczuC0vnjoI13av0Y5NX1u00Z6s
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/04/mandrie_ispita_foto-oana_nechifor_0.jpg?itok=SWQh_Qmp
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/04/mandrie_ispita_foto-oana_nechifor_0.jpg?itok=SWQh_Qmp
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/04/mandrie_ispita_foto-oana_nechifor_0.jpg?itok=SWQh_Qmp
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/03/dumnezeu_imagine_sfanta_liturghie.jpg?itok=zz6gwpXJ
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/03/dumnezeu_imagine_sfanta_liturghie.jpg?itok=zz6gwpXJ
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/03/dumnezeu_imagine_sfanta_liturghie.jpg?itok=zz6gwpXJ
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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/f1pdTbtveSE9pTUn9  
 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:   

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine 

Competențe specifice vizate: 
o 3.2. Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicarea a tânărului creştin, în familie şi 

în societatea contemporană; 

o 4.2. Analizarea consecinţelor negative ale comportamentelor care încalcă morala creştină, 

asupra vieţii personale şi asupra comunităţii. 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 

1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție jubiliară a Sfântului Sinos, tipărită cu binecuvântarea și 

prefața Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura 

Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2001. 

2. ***Direcția Generală de Poliție a municipiului București, Societatea Biblică Interconfesională 

din România, Unde-i lege, nu-i tocmeală!, manual de educație juridică, tipărit cu binecuvântarea 

Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, S.C. Opanis, București, 

2006. 

3. FAVU, Gabriela, ORZETIC, Maria, COJOCARU, Daniela, PLĂEȘU, Teodora, Religie, cultul ortodox, 

manual pentru clasa a XI-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2006. 

4. LEMENI, Adrian, NEDELEA, Jean, PĂUNOIU, Georgian, TUDOSE, Silviu, Religie, cultul ortodox, 

manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint Educațional 2006. 

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

2012. 

 

 

 

  

https://forms.gle/f1pdTbtveSE9pTUn9
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Trăirea învățăturii creștine” 

 
Notă explicativă: 

Punctaj maxim: 100 de puncte. 

 

1. Familia creștină se întemeiază în Biserică, prin harul Duhului Sfânt. Selectează Sfânta 

Taină prin care se întemeiază aceasta: 

3 puncte 

 

  
○ a) Taina Sfintei Euharistii; ○ b) Taina Sfântului Botez; 

 

 

○ c) Taina Sfintei Cununii.  

 

2. Selectează motivul care stă la baza căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, conform 

învățăturii creștine: 

2 puncte 
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○ a) ajutorul reciproc; 

○ b) iubirea; 

○ c) procreația; 

○ d) ferirea de desfrânare; 

○ e) libertatea. 

 

3. Potrivit învățăturii creștine, întemeierea familiei de către un bărbat și o femeie are un 

întreit scop. Alege scopurile întemeierii unei familii creștine: 

6 puncte 

 

 
 

□ a) Ferirea de desfrânare; 

□ b) Realizarea unei case; 

□ c) Ajutorul reciproc; 

□ d) Nașterea de prunci; 

□ e) Fuga de singurătate; 

□ f) Căutarea plăcerilor. 

 

4. Identifică cuvântul/expresia potrivită și crează corespondența pentru a completa corect 

spațiile lacunare din afirmațiile de mai jos: 

4 puncte 

 

 1. 

Rai; 

2. 

Hristos; 

3. 

Împărăția 

Cerurilor; 

4. nunta 

din 

Cana 

Galileii. 

a) „Țelul suprem al căsătoriei este ca soțul 

și soția să se ajute unul pe altul să intre în 

...” (Episcop Kallistos Ware, Cuvântări); 

○ ○ ○ ○ 

b) Familia a fost întemeiată de Dumnezeu 

în ...; 

○ ○ ○ ○ 

c) Taina Sfintei Cununii are ca temei 

institutiv...; 

○ ○ ○ ○ 

d) Modelul după care este văzută legătura 

dintre bărbat și femeie, conform învățăturii 

creștine, este legătura dintre ... și Biserică. 

○ ○ ○ ○ 
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5. Vizionează filmul de mai jos, „Familia - Învățătura ortodoxă”, de la minutul 1:11-2:45. 

Scrie (articulate, cu majuscule, virgulă și spațiu între ele) însușirile familiei creștine 

evidențiate în film: 

6 puncte 

  https://www.youtube.com/watch?v=FVikV7UVhXc 

 
 

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

 

6. Identifică două dintre cauzele unui trai nefericit într-o căsnicie, vizionând videoclipul de 

mai sus, „Familia - Învățătura ortodoxă”, în intervalul de timp 2:56-3:11: 

6 puncte 

 

□ a) Averea; 

□ b) Iubirea; 

□ c) Sila; 

□ d) Adulterul. 

 

7. Citește cu atenție enunțurile și alege valoarea de adevăr pe care o consideri corectă:  

6 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) Promovarea valorilor creștine se împlinește prin lucrarea 

faptelor creștinești; 

○ ○ 

b) În societatea contemporană, înșelăciunea, corupția și 

minciuna nu mai contribuie la denaturarea persoanei; 

○ ○ 

c) Biserica încurajează orice formă de conviețuire dintre un 

bărbat și o femeie; 

○ ○ 

d) Prioritatea în viața unui creștin, ca și în cea a unui necreștin, 

o reprezintă mântuirea; 

○ ○ 

e) Cinstirea părinților, după întemeierea propriei familii, nu 

mai este o datorie morală pentru cei doi soți; 

○ ○ 

f) Cu ajutor de la Dumnezeu, creștinii au puterea de a se 

împotrivi minciunii, corupției și înșelătoriei; 

○ ○ 

 

8. Pornind de la cuvintele Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul din imaginea de mai jos, 

răspunde cerințelor următoare. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FVikV7UVhXc
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8. a) Menționează sentimentul care stă la baza întemeierii familiei: 

2 puncte 

 

 

 

8. b) Identifică expresia care arată ce consecință poate avea dispariția instituției familiei:  

2 puncte 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Identifică, din textul de mai jos, sfaturile pe care pr. Alexei Elceaninov le oferă soților 

pentru a depăși eventualele dificultăți care pot destabliza familia: 

3 puncte 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

10. Decodifică mesajul, ținând cont că fiecărei litere îi corespunde un număr pentru a 

descoperi o definiție patristică a familiei: 

5 puncte 
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11. Creează corespondența între citatele biblice de mai jos și faptele morale sau imorale care 

le corespund: 

6 puncte 

 

 1. 

Pacea; 

2. 

Sfințenia; 

3. 

Iubirea; 

4. 

Credința; 

5. 

Mita; 

6. 

Nădejdea. 

a) „Nelegiuitul primește 

daruri scoase (pe ascuns) din 

sân, ca să abată cărările 

dreptății.” (Pildele lui 

Solomon XVII, 23); 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

b) „De poți crede, toate sunt 

cu putință celui ce crede.” 

(Marcu IX, 23); 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

c) „În ajutorul Tău 

nădăjduiesc, o, Doamne!” 

(Facerea 48, 18); 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

d) „Precum M-a iubit pe Mine 

Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe 

voi; rămâneți întru iubirea 

Mea.” (Ioan XV, 9); 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

e) „Sfințiți-vă și veți fi sfinți, 

că Eu, Domnul Dumnezeul 

vostru, sfânt sunt.” (Leviticul 

XI, 44); 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

f) „Pace vă las vouă, pacea 

Mea o dau vouă, nu precum 

dă lumea vă dau Eu.” (Ioan 

XIV, 27). 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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12. Selectează varianta care conține virtuțile teologice, pentru a completa spațiul lacunar 

din textul următor: „Nimic nu e atât de necesar omului ca și ... De ele depinde nu numai 

fericirea vieții viitoare, ci și bunăstarea vieții de acum și nu numai bunăstarea fiecăruia 

dintre noi, ci și prosperitatea unei societăți întregi.” (Filaret al Moscovei) 

5 puncte 

 

○ a) Sfințenia, pacea și iubirea; 

○ b) Pacea, libertatea și dreptatea; 

○ c) Credința, nădejdea și iubirea. 

 

13. Scrie cum se numește starea de abatere de la moralitate, de la datorie, și care poate fi 

sinonimă cu depravarea, venalitatea: 

4 puncte 

 

 

14. Taina căsătoriei se întemeiază pe iubirea plină de jertfă a soților. Selectează datoriile 

soților care sunt în stare să vindece crizele familiei: 

5 puncte 

 

 
 

□ a) Rugăciunea soților, unul pentru celălalt; 

□ b) Libertinajul în sânul familiei; 

□ c) Renunțarea la dreptatea unuia dintre soți, care, fiind susținută cu tărie, aduce ceartă;  

□ d) Slujirea celor din familie fără reproșuri și aduceri aminte că unul dintre soți a făcut prea 

multe pentru ceilalți membri; 

□ e) Tăcerea înțeleaptă; 

□ f) Comportamentul plin de respect, prin cuvânt și faptă.  

 

15. Scrie (cu majuscule și articulat) cum se numește infracțiunea de inducere în eroare și 

păgubirea unei persoane și care poate fi sinonimă cu frauda, escrocheria:  

4 puncte 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Selectează șirul de numere, care, prin aranjarea potrivită, redă un fragment dintr-o 

rugăciune a slujbei Cununiei. Fiecărui număr îi corespunde un cuvânt sau o expresie, 

conform imaginii de mai jos: 

5 puncte 
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○ a) 10,7,9,4,1,5,14,2,14,3,8,6,12,14,13,11. 

○ b) 10,9,7,14,5,8,6,14,2,11,14,1,3,12,13,4. 

○ c) 10,7,9,4,1,5,14,12,14,13,11,2,14,3,8,6. 

 

17. Scrie (cu majuscule și articulat) cum se numește infracțiunea, de factură intelectuală, 

sugerată prin reprezentarea grafică de mai jos: 

2 puncte 

 

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

 

18. Criza familiei se regăsește în adulter, divorț, avort, mariaj deschis, concubinaj și alte 

manifestări asemănătoare. Ce virtute, sugerată de imaginea de mai jos, lipsește din toate 

aceste manifestări care rănesc familia? 

3 puncte 

 

 
 

Răspuns: ……………………………………………………………………………………………… 
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19. Pornind de la textul: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de 

femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos și în 

Biserică.”(Efeseni V, 31-32), alcătuiește un text de aproximativ 100 de cuvinte cu tema 

„Iubirea lui Hristos, model pentru iubirea dintre soți”. În elaborarea textului vei avea în 

vedere următoarele repere: - cinstirea părinților după întemeierea unei noi familii; - 

modalități de manifestare a iubirii familiale. 

10 puncte 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Realizează un text de maxim 100 de cuvinte în care să prezinți criteriile după care ți -ai 

alege partenerul/partenera în vederea întemeierii familiei. 

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 

Unitatea de învățare „Trăirea învățăturii creștine” 
 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

Întrebarea 1 

1 c  

(3 p) 

 Întrebarea 11 

5a, 4b, c-6, 3d, 2e, 1f 

(6 p) 1 punct pentru 

fiecare 

corespondență (6x1 

p= 6 puncte) 

Întrebarea 2 

2 b  

(2 p) 

 

Întrebarea 12 c (5 puncte) 

Întrebarea 3 

3 a, c, d  

2 puncte pentru fiecare 

răspuns corect  

(3x2 p = 6 p) 

Întrebarea 13 
CORUPȚIA (5 

puncte) 

Întrebarea 4 

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

1 punct pentru fiecare 

corespondență corectă 

 (5x1 p = 5 p) 

Întrebarea 14 a, c, d, e, f (5 puncte) 

Întrebarea 5 

UNITATEA, 

EGALITATEA 

3 puncte pentru fiecare 

răspuns corect  

(2x3 p = 6 ) 

Întrebarea 15 
ÎNȘELĂCIUNEA (5 

puncte) 

Întrebarea 6 

6 a, c   

3 puncte pentru fiecare 

răspuns corect  

(2x3 p = 6 p) 

Întrebarea 16 c (5 puncte) 

Întrebarea 7 

7 a, f (A) 

 b, c, d, e (F),  

1 punct pentru fiecare 

corespondență  corectă 

 (6x1 p= 6 p) 

Întrebarea 17 
PLAGIATUL (3 

puncte) 

Întrebarea 8 

8 a) dragostea 2p 

 b) va pieri și lumea 2p 

(2x2 p = 4 p) 

Întrebarea 18 
Dragostea/Iubirea 

 (3 p) 

Întrebarea 9 

9 

 

 

 

 (5 p ) 

Întrebarea 19 

Răspuns deschis 

 

 (10 p) 

Întrebarea 10 
Familia este o mică 

Biserică (5 puncte) 
Întrebarea 20 

Răspuns deschis  

(10 p) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Trăirea învățăturii creștine” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet creat de mine prin realizarea unui colaj cu imagini având ca sursă: www.doxologia.ro; 

1 1a Sursa: www.doxologia.ro ; 

1b Sursa: www.doxologia.ro ; 

1c Sursa: www.doxologia.ro ; 

2 Sursa: www.doxologia.ro ; 

3 Sursa: www.doxologia.ro ; 

5, 6 Video: cu acordul canalului de YouTube ,,Ortodoxia și Patria”, Iulian Bracău, 
https://www.youtube.com/watch?v=FVikV7UVhXc, ultima accesare la 3.06.2020, ora 5:23; 

8 Imagine creată de mine folosind șablonul https://thumbs.dreamstime.com/z/old-parchment-

paper-cross-18619733.jpg, la 3.06.2020, ora 5:25; 

9 Imagine creată de mine folosind șablonul 

https://i.pinimg.com/564x/5e/7b/8f/5e7b8fea99849ae1829137bc5cdc64e2.jpg, la 3.06.2020, 

ora 5:27; 

10 Imagine creată în Paint; 

14 Imagine din domeniul public/ Creative Commons: https://pixabay.com/ro/photos/fotografie-

de-nunta-tineri-casatoriti-5562733/, ultima accesare în 25.10.2020.ora 8.00; 

16 Imagine creată în Paint; 

17 Imagine creată în Paint 3D; 

18 Sursa: www.doxologia.ro : 

19 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/
https://www.youtube.com/watch?v=FVikV7UVhXc
https://thumbs.dreamstime.com/z/old-parchment-paper-cross-18619733.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/old-parchment-paper-cross-18619733.jpg
https://i.pinimg.com/564x/5e/7b/8f/5e7b8fea99849ae1829137bc5cdc64e2.jpg
https://pixabay.com/ro/photos/fotografie-de-nunta-tineri-casatoriti-5562733/
https://pixabay.com/ro/photos/fotografie-de-nunta-tineri-casatoriti-5562733/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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UNITATEA III  

Exprimarea învățăturii de credință  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, DOBRESCU MARIAN 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,NICOLAE TITULESCU”, LOC. PUCIOASA, JUD. DÂMBOVIȚA  
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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 XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:   

Unitatea de învățământ: 
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii de credință 

Competențe specifice vizate: 
1.3. Prezentarea semnificației și rolului iconografiei în cult; 

2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic, (oral sau în scris) referitoare la 

învățătura de credință ortodoxă; 
2.2. Compararea unor opinii și argumente diferite în discuții și dezbateri pe teme religioase. 

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. Braniște, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica generală, Editura Institutului Biblic și de Misiune 

al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994; 

3. Evdokimov, Paul, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, Editura Meridiane, 1993. 

4. Muha, Corneliu, Religie clasa a XI-a, Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, 

2012. 

5. Yannaras, Christos, Libertatea moralei, Editura Anastasia, București, 2004; 

 

 

 

  

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

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii de credință” 
 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte 

 

1. Icoana este o reprezentare a unei persoane sfinte sau a unui eveniment din istoria 

mântuirii. Alege varianta de răspuns care indică unul dintre scopurile icoanei: 

2 puncte 

 

 
 

□ a) Facilitează apropierea omului de Dumnezeu; 

□ b) Evidențiază posibilitatea mântuirii omului; 

□ c) Descoperă nevinovăția copiilor. 

 

2. Selectează imaginea și varianta de răspuns care indică unde se găsește în Biblie prima 

prefigurare a cinstirii sfintelor icoane: 

2 puncte 

 

  
○ a) În Vechiul Testament, referitor la Cortul ○ b) În Vechiul Testament, referitor la Templul 
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Mărturiei; din Ierusalim; 

 

 

○ c) În Noul Testament, referitor la Sinagoga 

din Capernaum. 

 

 

3. Alege numele acelui om căruia Dumnezeu i-a poruncit să împodobească lăcașul sfânt cu 

reprezentări îngerești: 

2 puncte 

 

○ a) primul om, Adam; 

○ b) patriarhul Avraam; 

○ c) prorocul Moise. 

 

4. Există nouă cete îngerești. Selectează imaginea reprezentativă și numele acelei cete care a 

fost reprezentată pe modelul perdelei dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, în Cortul Mărturiei:  

2 puncte 

 

  
○ a) Arhangheli; ○ b) Heruvimi; 

 

 

○ c) Serafimi.  

 

5. Alege varianta de răspuns care indică temeiul fundamental al cinstirii sfintelor icoane:  
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2 puncte 

 

○ a) „Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?(…)” (I Corinteni 6,2);  

○ b) „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui…”(Ioan 1,14); 

○ c) „Vrednic de crezare este cuvântul: căci dacă am murit împreună cu El, vom şi învia 

împreună cu El.” (II Timotei 2,11). 

 

6. Citește cu atenție textul următor: ,, Cinstirea Sfintelor icoane a fost stabilită 

la............................... . Cu acest prilej s-au stabilit următoarele : temeiul esențial ai cinstirii 

sfintelor icoane îl constituie Întruparea................ ; cinstirea acordată sfintelor icoane este 

aceeași cu cea acordată sfinților, adică....................; ele contribuie la.................... , precum că 

cinstirea nu se adresează materialului din care sunt făcute acestea, ci................... .” 

Selectează varianta de răspuns care completează corect enunțurile lacunare din text:  

7 puncte 

 

○ a) Fiul lui Dumnezeu, persoanei reprezentate, Niceea, venerare, iconoclasm, intensificarea vieții 

duhovnicești a creștinilor, Sinodul VII Ecumenic; 

○ b) Sinodul VII Ecumenic, Niceea, iconoclasm, Fiului lui Dumnezeu, venerare, intensificarea 

vieții duhovnicești a creștinilor, persoanei reprezentate; 

○ c) Niceea, Sinodul VII Ecumenic, venerare, iconoclasm, Fiului lui Dumnezeu, persoanei 

reprezentate, intensificarea vieții duhovnicești a creștinilor. 

 

7. Funcțiile icoanelor sunt: estetică, latreutică, harică sau sfințitoare și didactică. Realizează 

corespondența logică dintre coloane și rânduri: 

4 puncte 

 

 
 

 a) sunt 

purtătoare de 

har divin; 

 

b) din ele învățăm 

despre istoria mântuirii 

și despre sfinții pe care 

îi reprezintă; 

c) sprijină relația 

credinciosului cu 

Dumnezeu; 

 

d) înfrumusețează 

locul unde sunt 

așezate. 

 

1. Latreutic ○ ○ ○ ○ 

2. Haric sau 

sfințitor 

○ ○ ○ ○ 

3. Didactic ○ ○ ○ ○ 
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4. Estetic ○ ○ ○ ○ 

 

8. Bisericile ortodoxe sunt structurate în trei încăperi. Alege varianta care arată ordinea 

corectă a acestora, de la vest la est: 

2 puncte 

 

 
 

○ a) Altar, pronaos, naos; 

○ b) Naos, pronaos, altar; 

○ c) Pronaos, naos, altar. 

 

9. În arhitectura bisericii, fiecare spațiu reprezintă o etapă a urcușului duhovnicesc spre 

Împărăția Cerurilor. În tabelul următor, pe primul rând sunt notate părțile componente ale 

unui lăcaș de cult, iar pe prima coloană sunt semnificațiile acestora. Stabilește corelațiile 

dintre fiecare element al primei coloane și partea din biserică a cărei semnificație o 

reprezintă: 

8 puncte 

 

 a) Pronaos 

 

b) Altar 

 

c) Cupola 

(turla) de 

pe naos 

d) Biserica 

 

1. Împărăția lui Dumnezeu ○ ○ ○ ○ 

2. Biserica din ceruri ○ ○ ○ ○ 

3. „Corabia mântuirii” ○ ○ ○ ○ 

4. Spațiul catehumenilor, al penitenților, 

al inițierii în credință 
○ ○ ○ ○ 

 

10. Potrivit învățăturii Bisericii, pictura sfântului lăcaș se realizează după o anumită 

rânduială. Pe baza regulilor pe care le-ai aflat la ora de religie, selectează valoarea de 

adevăr a fiecăruia dintre enunțurile următoare: 

4 puncte 
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 Adevărat 

 

Fals 

 

a) În pronaos, pe peretele de vest, se găsește chipul 

ctitorului sau al ierarhului din timpul construirii 

bisericii respective. 

○ ○ 

b) Icoana "Iisus Hristos Pantocrator" este pictată pe 

catapeteasmă. 

○ ○ 

c) În sfântul altar sunt pictați, de regulă, sfinți cuvioși. ○ ○ 

d) În naos, în partea dreaptă, este pictată, de regulă, 

icoana numită "Deisis". 

○ ○ 

 

 

11. Stabilește locul din Biserica unde sunt pictate icoanele din lista de mai jos:  

7 puncte 

 

 1. Catapeteasmă 2. Pronaos 

a) Buna Vestire;   

b) Nașterea Domnului;   

c) drepții Vechiului Testament   

d) Sinoadele ecumenice;   

e) Cina cea de Taină;   

f) Învierea Domnului;   

g) Judecata de Apoi.   

 

12. Ținând cont de succesiunea sărbătorilor în anul bisericesc și, respectiv, de ordinea 

icoanelor de pe catapeteasmă, asociază numele acestora de pe prima coloană cu numărul 

potrivit de pe primul rând: 

5 puncte 

 

 a) prima 

 

b) a doua 

 

c) a treia 

 

d) a patra 

 

e) a cincea 

 

1. Nașterea Domnului      

2. Nașterea Maicii Domnului      

3. Intrarea în Ierusalim      

4. Intrarea Maicii Domnului 

în biserică 
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5. Pogorârea Duhului Sfânt 

 

     

13. Catapeteasma, prin structura pe care o are, permite credincioșilor să vadă ceea ce se 

întâmplă în Sfântul Altar în anumite momente ale slujbei. De aceea, ea este o invitație la a 

reflecta la misterul liturgic a ceea ce se află dincolo de ea. Stabilește valoarea de adevăr 

pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos: 

5 puncte 

 

 
 

 Adevărat Fals 

a) Catapeteasma are scopul de a uni naosul cu altarul;   

b) Pe ușile împărătești este zugrăvită icoana Judecății de Apoi;    

c) Rândul al treilea de icoane este rezervat Sfinților Apostoli;    

d) Pe cele două uși laterale sunt pictate cele două hramuri ale 

bisericii; 

 

  

e) Ultimul rând de icoane de pe catapeteasmă este rezervat 

reprezentării proorocilor Vechiului Testament. 

  

 

14. Catapeteasma este un element important în arhitectura bisericii, atât ca element al 

construcției în sine, cât și din perspectivă duhovnicească. Stabilește valoarea de adevăr 

pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos: 

6 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) Catapeteasma este întotdeauna din zid;   

b) Pe catapeteasmă se găsesc două icoane împărătești;    

c) Privind icoana din dreapta catapetesmei, identificăm hramul 

bisericii în care ne aflăm; 

  

d) Pe catapeteasmă sunt reprezentate întotdeauna 40 de icoane;    

e) Icoana „Cina cea de Taină” are rolul de a sublinia faptul că 

Sfânta Liturghie a fost instituită în acel moment; 

  

f) Deasupra catapetesmei este reprezentată Răstignirea 

Mântuitorului, pentru a arăta că Jertfa Sa este pentru întreaga 
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lume. 

 

15. În fiecare dintre părțile bisericii sunt pictate anumite grupe de sfinți, dar și unii înțelepți 

sau filosofi pre-creștini. Asociază fiecare dintre categoriile enumerate pe primul rând, cu 

spațiile bisericești unde acestea sunt pictate, menționate pe prima coloană: 

6 puncte 

 

 a) Sfinți 

cuvioși 

 

b) Sfinți 

mucenici/ 

martiri 

c) Sfinți 

ierarhi/ 

episcopi 

d) Maica 

Domnului 

 

e) Filosofi 

 

f) Drepți 

ai 

Vechiului 

Testament 

1. Sfântul Altar 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2. Naos 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3. Pronaos 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4. Pridvor 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5. Exteriorul 

bisericii 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6. Bolta Sfântului 

Altar 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

16. Alege varianta care completează cel mai corect, din punct de vedere religios, afirmația: 

„Biserica se împarte în trei...” (Sf. Simeon al Tesalonicului): 

2 puncte 

 

○ a) „Căci Unul este Dumnezeu” 

○ b) „Căci două firi are Mântuitorul Hristos” 

○ c) „Căci trei îngeri au fost la Avraam la cină” 

○ d) „Căci și Dumnezeu este Treime” 

 

17. „Scopul artei ecleziale ortodoxe nu e acela de a plăcea simțurilor sau inteligenței, ci de a 

revela acestora adevărul și rațiunea interioară a lucrurilor, dimensiunea personală a 

materiei, posibilitatea ei de a manifesta energia personală a lui Dumnezeu Cuvântul, de a-L 

întrupa pe Cel fără de trup și de a-L conține pe cel necuprins” (Christos Yannaras). 

Pornind de la acest citat, stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri: 

7 puncte 
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 Adevărat 

 

Fals 

a) Sfintele icoane vorbesc deopotrivă despre slava lui Dumnezeu și 

despre smerenia Lui; 

○ ○ 

b) Omul, ca purtător al chipului lui Dumnezeu, este o icoană a Acestuia;  ○ ○ 

c) Talentul artistic al pictorului este mai important decât respectarea 

canoanelor iconografice; 

○ ○ 

d) Sfintele icoane grăiesc despre slava lui Dumnezeu și a sfinților; ○ ○ 

e) Icoana și tabloul religios sunt unul și același lucru;  ○ ○ 

f) Citirea Sfintei Scripturi nu trebuie să fie o preocupare a iconarilor;  ○ ○ 

g) Postul și rugăciunea contribuie la întărirea duhovnicească a iconarilor. ○ ○ 

 

18. Identifică, în textul următor, două expresii care trimit către rolurile icoanei: „Icoana dă 

un exemplu de eroism, un model de viață sfântă și un îndemn de a slăvi pe Dumnezeu, 

Căruia ei (sfinții, n.n.) I-au plăcut în această viață” (Sfântul Gherman al 

Constantinopolului). 

4 puncte 

Răspuns: 

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

 

19. Pornind de la informațiile cuprinse in videoclipul atașat, explică, într-un text de circa 50 

de cuvinte, motivul pentru care cinstirea sfintelor icoane nu este echivalentă închinării la 

idoli: 

8 puncte 

 

Răspuns: 

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

Ce înseamnă icoana? 

https://www.youtube.com/watch?v=XcYvjd6U62k&feature=emb_logo 
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20. Icoana alăturată reprezintă participanții la Sinodul al VII-lea Ecumenic, în cadrul 

căruia s-a hotărât pentru totdeauna că icoanele sunt vrednice de cinstire. Alcătuiește un 

text, de cel puțin 100 de cuvinte, cu titlul ,,Icoana, Biblia neștiutorilor de carte”. În 

redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: - învățătura care se poate 

desprinde din icoana dată ca exemplu aici; - referirea la conținutul sfintelor icoane;- rolul 

didactic și estetic al sfintelor icoane. 

15 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii 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 „Exprimarea învățăturii de credință” 
 

 

 

Număr întrebare Răspuns oferit 
Număr 

întrebare 
Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 
1 a, b (2p) 

 

Întrebarea 11 

1 a, b, e, f 

2 c, d, g (7p) 

1  punct pentru fiecare 

afirmație apreciată corect 

(7x1p=7p) 

 

Întrebarea 2 
2 a (2p) 

 

Întrebarea 12 

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

1  punct pentru fiecare 

corespondență (5x1p=5p) 

 

Întrebarea 3 
3 c (2p) 

 

Întrebarea 13 

a, c, e Adevărat 

b, d Fals (5p) 

1  punct pentru fiecare 

afirmație apreciată corect 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 4 
4 b (2p) 

 

Întrebarea 14 

b, c, e, f Adevărat 

a, d Fals (6p) 

1  punct pentru fiecare 

afirmație apreciată corect 

(6x1p=6p) 

 

Întrebarea 5 
5 b (2p) 

 

Întrebarea 15 

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

1 punct pentru fiecare 

corespondență (6x1p=6p) 

 

Întrebarea 6 
6 b (7p) 

 

Întrebarea 16 
16 d (2p) 

 

Întrebarea 7 

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

1 punct pentru fiecare 

corespondență (4x1p=4p) 

 

Întrebarea 17 

a, b, d, g Adevărat 

c, e, f Fals (7p) 

1 punct pentru fiecare 
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afirmație apreciată corect 

(7x1p=7p) 

 

Întrebarea 8 
8 c (2p) 

 

Întrebarea 18 
2 roluri x 2p=4p 

 

Întrebarea 9 

1-b, 2-c, 3-d, 4-a (8p) 

2 puncte pentru fiecare 

corespondență (4x2p=8p) 

 

Întrebarea 19 
8 puncte 

 

Întrebarea 10 

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

(4p) 

1 punct pentru fiecare 

afirmație apreciată corect 

(4x1p=4p) 

Întrebarea 20 

 
15 puncte 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Exprimarea învățăturii de credință” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet „Înfricoșata judecată”; biserica mănăstirii Voroneț (arhiva personală); 

1 Sursa: http://danielcodrescu.ro/ ; 

2 2a Imagine din domeniul public, de la Daniel Ventura - [1], CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3093592 , ultima accesare la 

2.06.2020, ora 15:35; 

2b Imagine din domeniul public, By Sarah Murray from South Bend, IN, USA - 17311, 

CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35027327 ultima 

accesare la 2.06.2020, ora 15:40; 

2c Imagine din domeniul public, By Eddie Gerald - This file has been provided by 

UNESCO (unesco.org) as part of a GLAM-Wiki partnership., CC BY-SA 3.0 igo, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37387366 ultima accesare la 

2.06.2020, ora 15:45; 

4 4a Imagine din domeniul public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3072526 ultima accesare la 

2.06.2020, ora 15:55; 

4b Imagine din domeniul public, 

https://i.pinimg.com/564x/f8/6e/05/f86e053101f38577ec6a8274e662dce0.jpg ultima 

accesare la 2.06.2020, ora 18:15; 

4c Sursa: www.doxologia.ro - https://doxologia.ro/predici/cuvant-la-serafim-sfantul-

ioan-gura-de-aur ultima accesare la 2.06.2020, ora 18:19; 

         7 Sursa: http://danielcodrescu.ro/ ; 

         8 Imagini din colecția lui Grigor Dorel; 

        10 Sursa: http://danielcodrescu.ro/; 

        13 Imagini din colecția lui Grigor Dorel; 

        17 Sursa: http://danielcodrescu.ro/; 

19 Video- sursa: www.doxologia.ro - 

https://www.youtube.com/watch?v=XcYvjd6U62k&feature=emb_logo , ultima accesare la 

2.06.2020, ora 20:25; 

20 Imagine din domeniul public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5022205 

ultima accesare la 2.06.2020, ora 20:35. 

 

 
 
 
 
 

http://danielcodrescu.ro/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3093592
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35027327
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37387366
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3072526
https://i.pinimg.com/564x/f8/6e/05/f86e053101f38577ec6a8274e662dce0.jpg
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/predici/cuvant-la-serafim-sfantul-ioan-gura-de-aur
https://doxologia.ro/predici/cuvant-la-serafim-sfantul-ioan-gura-de-aur
http://danielcodrescu.ro/
http://danielcodrescu.ro/
http://danielcodrescu.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=XcYvjd6U62k&feature=emb_logo
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5022205


red-religie.ro 

 

 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITATEA IV 
 Spiritualitate și viață creștină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, FERESCU VICTORIA 
LICEUL PEDAGOGIC ”D. P. PERPESSICIUS”, 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/FtGyXzUWnRsvpEE88 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:   

Unitatea de învățământ:  
Unitatea de învăţare: Spiritualitate și viață creștină; 

Competenţe specifice vizate: 

o 1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi 

lucrările Sale în lume; 

o 2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic, (oral sau în scris) referitoare la 

învăţătura de credinţă ortodoxă; 

o 2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbateri pe teme religioase; 

o 3.1. Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral- creştine, însuşite din 

învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalităţi din istoria naţională, 

prin promovarea unui comportament social-moral elevat; 

o 3.2. Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicarea a tânărului creştin, în familie şi 

în societatea contemporană; 

o 3.3. Explicarea caracteristicilor relaţiei om-Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, 

fundamentate pe valorile moralei creştine; 

o 4.1. Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu; 

o 5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialoga 

pe o temă dată. 

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 XI-a, auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 

2012; 

3. Arhid. John CHRYSSAVGIS, Bruce V. FOLTZ, Pentru o ecologie a transfigurării. Perspective 

creştin-ortodoxe asupra mediului, naturii şi creaţiei, carte tipărită cu binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, traducere din limba engleză 

de Valentin-Radu TRANDAFIR, Editura Doxologia, Iași, 2017;  

4. Ion NĂSTASE, Problema ecologică în lumina învățăturii creștine, 

https://www.crestinortodox.ro/morala/problema-ecologica-lumina-invataturii-crestine-70845.html; 

5. Pr. Ioan BUTA, Concordanța biblică, Editura Basilica, București, 2018. 

https://forms.gle/FtGyXzUWnRsvpEE88
https://edituradoxologia.ro/autor/arhid-john-chryssavgis
https://edituradoxologia.ro/autor/arhid-john-chryssavgis
https://edituradoxologia.ro/autor/bruce-v-foltz
https://edituradoxologia.ro/autor/bruce-v-foltz
https://edituradoxologia.ro/autor/valentin-radu-trandafir
https://edituradoxologia.ro/autor/valentin-radu-trandafir
https://www.crestinortodox.ro/editoriale/70075-invatatura-crestina-despre-munca
https://www.crestinortodox.ro/morala/problema-ecologica-lumina-invataturii-crestine-70845.html
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 
 

Notă explicativă:  

Punctaj maxim: 100 puncte. 

 

1. Sfânta Liturghie recapitulează întreaga viață și activitate a Mântuitorului Iisus Hristos. 

Selectează varianta de răspuns care exprimă forma concretă prin care se împlinește porunca  

 Mântuitorului, exprimată în textul paulin citat mai jos. 

5 puncte 

 
o a) Binecuvântarea Sfântului Potir de către preoți; 

o b) Primirea Sfintei Împărtășanii de către creștini; 

o c) Intrarea în Sfânta Biserică. 

 

2. Alege din lista următoare denumirile sinonime pentru Taina Sfintei Împărtășanii: 

6 puncte 

 

□ Sfânta Liturghie; 

□ Sfânta Cuminecătură; 

□ Sfânta Euharistie. 

 

3. În cadrul celei mai importante slujbe a Bisericii noastre, preotul rostește o parte din citatul 

de mai jos. Alege răspunsul care indică în ce context a rostit Mântuitorul aceste cuvinte: 

4 puncte 
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o a) în timpul când rostea Predica de pe Munte; 

o b) pe Muntele Tabor, la Schimbarea la Față; 

o c) în fața Sfinților Apostoli, la Cina cea de Taină. 

 

4. Alege varianta de răspuns care precizează numele slujbei bisericești în timpul căreia se  

săvârșește Taina Sfintei Euharistii. 

3 puncte 

 

o a) Sfânta Liturghie; 

o b) Aghiazma Mare; 

o c) Vecernia.  

 

5. Selectează simbolul vechi-testamentar prin care a fost prefigurată Jertfa Mântuitorului. 

2 puncte 
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o a) Tablele Legii; 

 

o b) mielul pascal; 

 

o c) steaua lui David.  

 

 

6. Stabilește valoarea de adevăr pentru următoarele afirmații: 

6 puncte 

 

 
 

 Adevărat  Fals 

a) Euharistia este o jertfă nesângeroasă; ○  ○ 

b) Numai sfinții mucenici pot da dovadă de iubire jertfelnică; ○  ○ 

c) Respectând mediul înconjurător, Îl slăvim pe Dumnezeu; ○  ○ 

d) Iubirea jertfelnică se manifestă în relația cu semenii noștri; ○  ○ 

e) Întreaga creație îi recunoaște omului calitatea de „stăpân”, ce i-a fost 

dată de Dumnezeu; 

○  ○ 

f) Sfânta Împărtășanie se săvârșește numai în Sfântul Altar, în Biserică. ○  ○ 

 

 

 

7. Alege varianta de răspuns care argumentează ideea că SF. Euharistie este Taina unității 

Bisericii. 

2 puncte 
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o a) rostirea cuvintelor de la instituirea Tainei Împărtășaniei; 

o b) prefacerea darurilor de pâine și vin în Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos; 

o c) comuniunea creștinilor care se împărtășesc. 

 

8. Faptele milei trupești și faptele milei sufletești reprezintă modalități prin care se manifestă 

iubirea jertfelnică a creștinului. În dreptul fiecărui exemplu de astfel de fapte, bifează 

categoria din care face parte. 

6 puncte 

 1 

Faptele milei 

trupești 

2 

Faptele milei 

sufletești 

a) Hrănirea celui flămând; ○ ○ 

b) Rugăciunea pentru aproapele nostru. ○ ○ 

c) Cercetarea celui bolnav; ○ ○ 

d) Mângâierea celui întristat; ○ ○ 

e) Întoarcerea la credința cea dreaptă a celui rătăcit; ○ ○ 

f) Sprijinirea celui fără adăpost. ○ ○ 

 

9. Selectează, dintre textele scripturistice de mai jos, numai pe acelea care se referă la iubirea 

jertfelnică. 

8 puncte 

 

 

□ „Omul care va face făgăduință Domnului [...] să nu-și calce cuvântul, ci să împlinească toate 

câte au ieșit din gura lui.” (Numeri 30, 3) 

□ „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii 

săi.” (Ioan 15, 13) 

□ „Supuneți-vă unul altuia, întru frica lui Hristos.” (Efeseni 5, 21) 

□ „Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.” (Luca 12, 23) 

□ „Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, 

nimic nu-mi foloseşte.” (I Corinteni 13,3) 

 

10. Selectează, din variantele de mai jos, cea mai gravă problemă ecologică de astăzi.  

2 puncte 

 

o a) exploatarea combustibililor fosili; 

o b) poluarea aerului; 

o c) risipirea energiei electrice.  

 

 

11. Citește cu atenție enunțurile de mai jos și bifează, în dreptul fiecăruia, Adevărat sau Fals, 

în funcție de valoarea de adevăr pe care consideri că o are enunțul. 

6 puncte 

 

 

 Adevărat Fals 

a) Păcatul primilor oameni nu a avut urmări asupra relației dintre om 

și natură. 

○ ○ 
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b) Ecologia este știința despre interacțiunile dintre organisme, plante 

și mediul lor de viață. 

○ ○ 

c) Omul este un macrocosmos în raport cu Dumnezeu. ○ ○ 

d) Omul, orbit de păcatul lăcomiei, poate distruge natura. ○ ○ 

e) Oamenii sunt lăsați de Dumnezeu să exploateze cât vor creația Sa. ○ ○ 

f) Oamenii sfinți comunică starea lor de har mediului în care 

viețuiesc. 

○ ○ 

 

12. Alege cuvântul care completează corect afirmația prezentată în imaginea de mai jos: 

4 puncte 

 
 

o cosmologică; 

o antropologică; 

o cosmogonică. 

 

13. Selectează, din variantele de mai jos, soluțiile pentru salvarea mediului înconjurător 

corespunzătoare învățăturii creștine. 

6 puncte 

 

□ a) asumarea responsabilității; 

□ b) manifestarea lăcomiei; 

□ c) așteptarea redresării naturii; 

□ d) respectarea lumii înconjurătoare;  

□ e) defrișarea pădurilor; 

□ f) conservarea mediului înconjurător. 

 

14. Alege ordinea corectă a cuvintelor care completează spațiile din fragmentul liric de mai 

jos. 

5 puncte 
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○ a) 4, 1, 3, 2, 5; 

○ b) 3, 1, 4, 2, 5; 

○ c) 4, 5, 3, 2, 1. 

 

15. Selectează textul biblic prin care este exprimată porunca dată omului de către Dumnezeu, 

aceea de a fi iconom (stăpân) al întregii creații. 

3 puncte 

 

○ a) „Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o 

lucreze şi s-o păzească.” (Facerea 2, 15); 

○ b) „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste 

păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot 

pământul!" (Facerea 1, 28); 

○ c) „Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, 

le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi;” (Facerea 2, 19). 

 

16. Menționează cuvântul din limba română care corespunde, ca înțeles, termenului 

„Euharistie”. 

5 puncte 

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

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

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

...... 

 

17. Explică într-un scurt text (maxim 50 de cuvinte) înțelesul afirmației Domnului nostru Iisus 

Hristos: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru 

prietenii săi.” (Ioan 15,13) 

5 puncte 

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

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

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

.... 

 

 

18. Menționează două situații în care un creștin poate demonstra iubire jertfelnică pentru 

aproapele. 

6 puncte 

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

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

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

..... 

 

19. Scrie textul biblic pe care îl vei descoperi prin înlocuirea numerelor din formula de mai jos 

cu literele corespunzătoare din tabel. 

5 puncte 
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Răspuns:..................................................................................................................................................

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

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

.... 

 

20. Urmărește cu atenție filmul de mai jos, pe intervalul de timp 0:16-1:50, apoi alcătuiește un 

text de 30-50 de cuvinte, referitor la grija față de mediul înconjurător, în care să utilizezi 

informațiile relevante pe care le-ai aflat în urma vizionării. 

10 puncte 

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

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

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

...... 

 

 

 

TE FELICIT! 
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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 
 

 

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 corect Număr întrebare Răspuns corect 

Întrebarea 1 b (5 p) Întrebarea 11 

b, d, f (A); a, c, e (F) 

câte 1 punct pentru 

fiecare corespondență 

(6x1p=6 puncte) 

Întrebarea 2 

b, c (6 p) câte 3 puncte pentru 

fiecare răspuns corect (2x3p=6 

puncte) 

Întrebarea 12 a (4 puncte) 

Întrebarea 3 c  (4 puncte) Întrebarea 13 

a, d, f (6 p) câte 2 

puncte pentru fiecare 

răspuns corect (3x2p=6 

puncte) 

Întrebarea 4 a (3 puncte) Întrebarea 14 c (5 puncte) 

Întrebarea 5 b (3 puncte) Întrebarea 15 b (3 puncte) 

Întrebarea 6 

a, c, d, f (A); b, e (F) (6 p) câte 1 

punct pentru fiecare 

corespondență (6x1p=6 puncte) 

Întrebarea 16 
MULȚUMIRE (5 

puncte) 

Întrebarea 7 
c  (2 puncte) 

 
Întrebarea 17 

7 puncte pentru 

explicarea corectă a 

versetului biblic 

 

Întrebarea 8 

1a, 2b, 1c, 2d, 2e, 1f  (6 p) câte 1 

punct pentru fiecare 

corespondență (6x1p=6 puncte) 

Întrebarea 18 

Câte 3 puncte pentru 

fiecare situație 

menționată (2x2p=4 

puncte) 

Întrebarea 9 

b, e (8 p) câte 4 puncte pentru 

fiecare răspuns corect (2x4p=8 

puncte) 

Întrebarea 19 

CERURILE SPUN 

SLAVA LUI 

DUMNEZEU ȘI 

FACEREA 

MÂINILOR LUI O 

VESTEȘTE TĂRIA 

 (5 puncte) 

Întrebarea 10 b) (2 puncte) Întrebarea 20 

10 puncte, astfel: 

- 3 puncte pentru 

respectarea temei și 

încadrarea ca lungime a 

textului 

- 7 puncte pentru 

utilizarea informațiilor 

relevante din videoclip 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Spiritualitate și viață creștină” 
 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet creat de mine cu următoarele preluări de imagine: 

https://www.buciumul.ro/wp-content/uploads/2018/09/purtarea_sfintei_cruci._cruce._hristos.jpg, la 

6.06.2020, ora 5:14; 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2014/10/17/sfanta-euharistie-o-iconomie-a-vesniciei-76102.jpg, la 

6.06.2020, ora 5:15; 

imagine creată de mine din https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-

a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/A528.pdf, pag. 12, la 6.06.2020, ora 5:16; 

1 Imagine creată de mine folosind șablonul https://images.freeimages.com/images/large-

previews/9ea/parchment-paper-1159047.jpg, la 6.06.2020, ora 5:17; 

3 Imagine creată de mine folosind șablonul  

https://www.featurepics.com/StockImage/20080930/old-paper-or-parchment-stock-image-

915434.jpg, la 6.06.2020, ora 5:19; 

 

4 Sursa: www.doxologia.ro 

5.  Imagine gratuita, https://pixabay.com/ro/illustrations/steaua-lui-david-cupru-david-stea-

5512862/ , ultima accesare la data de 10.11.2020, ora 17.40 

Imagine gratuita, https://pxhere.com/ro/photo/1341076, ultima accesare la data de 10.11.2020, 

ora 17.42 

Imagine gratuita, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torun_sw_Janow_popiersie_Mojzesza.jpg, ultima 

accesare la data de 10.11.2020, ora 17.45 

 

6 

 

 

Sursa: www.doxologia.ro 

7 

 

Autor imagine - Simona Necșoiu 

12 Imagine creată de mine în Paint folosind ca șablon imaginea 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-

a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/A528.pdf, pag. 12, la 6.06.2020, ora 5:37; 

14 Imagine creată de mine folosind ca șablon imaginea 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/09/29/03/20/pine-3710689_960_720.jpg, la 6.06.2020, ora 

5:44; 

19 Imagine creată de mine în Paint 

20 https://www.youtube.com/watch?v=y21mPWyXbzM, la 6.06.2020, ora 5:49. 

 

  

 

 

 
 

https://www.buciumul.ro/wp-content/uploads/2018/09/purtarea_sfintei_cruci._cruce._hristos.jpg
https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2014/10/17/sfanta-euharistie-o-iconomie-a-vesniciei-76102.jpg
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/A528.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/A528.pdf
https://images.freeimages.com/images/large-previews/9ea/parchment-paper-1159047.jpg
https://images.freeimages.com/images/large-previews/9ea/parchment-paper-1159047.jpg
https://www.featurepics.com/StockImage/20080930/old-paper-or-parchment-stock-image-915434.jpg
https://www.featurepics.com/StockImage/20080930/old-paper-or-parchment-stock-image-915434.jpg
http://www.doxologia.ro/
https://pixabay.com/ro/illustrations/steaua-lui-david-cupru-david-stea-5512862/
https://pixabay.com/ro/illustrations/steaua-lui-david-cupru-david-stea-5512862/
https://pxhere.com/ro/photo/1341076
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torun_sw_Janow_popiersie_Mojzesza.jpg
http://www.doxologia.ro/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/A528.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Akademos%20Art/A528.pdf
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/09/29/03/20/pine-3710689_960_720.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y21mPWyXbzM
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UNITATEA V  

Religiile lumii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, PAȘCA LIANA VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BECLEAN 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 
COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

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

https://forms.gle/RHsGGkgiLG6mEzmG8 

 

 
 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:    

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Religiile lumii 

Competențe specifice vizate: 

o 1.2. Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii 

(caracteristici definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepți, importanță în istoria omenirii); 

o 2.2. Compararea unor opinii și argumente diferite în discuții și dezbateri pe teme religioase; 

o 5.3. Utilizarea cunoștințelor de istorie a religiilor în susținerea importanței respectului și a 

dialogului între oameni, comunități, Biserici. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor  

Timp de lucru: 40 de 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. 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    

     3. Băcilă, Nicolae, Istoria religiilor, Editura Niculescu, 2002 

     4. Muha, Corneliu, Religie clasa a XI-a, Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, 2012. 

 

 

  

https://forms.gle/RHsGGkgiLG6mEzmG8
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Religiile lumii” 

 
Notă explicativă:   

Punctajul maxim: 100 de puncte. 

 

1. Alege varianta care cuprinde doar religiile monoteiste:  

2 puncte 

         

 

○ a) creștinism, hinduism, islam; 

 

○ b) iudaism, religia Egiptului antic, 

confucianism; 

      

○ c) iudaism, creștinism, islam. 

 

 

2. În istoria religiilor, pe axa timpului, putem identifica mai multe momente importante, 

sugerate și de imaginile de mai jos. Alege varianta în care secvența de numere indică ordinea  

cronologică a următoarelor evenimente: 1) apariția islamului; 2) Marea schismă; 3) Reforma 

protestantă; 4) primirea de către Moise a celor 10 Porunci; 5) Edictul de la Milan.  
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4 puncte 

 

 
 

 a) 1, 2, 3, 4, 5;         b) 5, 3, 1, 2, 4;  c) 3, 1, 2, 5, 4;  d) 5, 4, 1, 3, 2;  e) 4, 5, 1, 2, 3. 

o  o  o  o  o  

     

 

3.  Citește cu atenție enunțurile și stabilește valoarea de adevăr pentru are fiecare dintre ele. 

5 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) Iudaismul se mai numește și religie mozaică după numele marelui 

profet biblic Moise; 
○ ○ 

b) Cea mai mare sărbătoare a creștinilor are aceeași semnificație cu 

cea mai mare sărbătoare a iudeilor; 
○ ○ 

c) La Sinoadele Ecumenice s-au formulat principalele învățături 

creștine; 
○ ○ 

d) Principalul centru religios islamic este Medina; 
○ ○ 

e) Hanuka este o sărbătoarea iudaică a purificării templului. 
○ ○ 

 

4. Învățătura islamică este foarte riguroasă, cu un profund caracter sincretic, împrumutând 

elemente atât din creștinism și iudaism, cât și din credințele păgâne autohtone. Selectează 

acele noțiuni din creștinism care apar și printre învățăturile religiei islamice.  

4 puncte 
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□ a) învățătura despre îngeri; 

  
      □ b) Fecioara Maria; 

 

      

□ c) învățătura că nu există altă 

divinitate decât Allah; 

 
□ d) existența profeților Adam, Noe, Avraam, 

Moise; 

 

       

 □ e) existența unei  zile a Judecății; 

  
□ f) ,,Ascultă, Israele!” 

 

 

 

 

5. Ziua de naștere a Bisericii Creștine în chip văzut este ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt 

S-a pogorât asupra Apostolilor, iar în urma predicii Sfântului Apostol Petru, s-au botezat 

peste 3000 de oameni. Identifică reprezentarea iconografică a acestui eveniment. 

                                                                                                 3 puncte 
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o a) 

 

 
o b) 

 

 

 

 
o c) 

 

 

6. Citește afirmațiile de mai jos și selectează-le doar pe cele care corespund învățăturii de 

credință a religiei creștine. 

6 puncte 

 

 

 

 
€ a) Se așteaptă încă venirea unui 

Răscumpărător, a lui Mesia; 

 
€ b) Biserica este o instituție sfântă, 

divino-umană; 
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□ c) Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu 

adevărat și Om adevărat; 

 

 

□ d) Allah este Creatorul, Susținătorul și 

Stăpânul absolut al omului și al lumii; 

 

 
□ e) Dumnezeu poartă 99 de nume pe care orice 

credincios trebuie să le cunoască; 

 

 
□ f) Fecioara Maria este Născătoare de 

Dumnezeu. 

                                           

7. Stabilește corespondența corectă între elementele de pe prima coloană și reperele temporale 

din primul rând.  

5 puncte 

 

 

 

 a) 1701 b) 1517 c) 1054 d) 787 e) 1453 f) 1504 

1. Publicarea ideilor reformatoare ale lui 

Martin Luther; 

o  o  o  o  o  o  

2. Hotărâri împotriva ereziei iconoclaste; o  o  o  o  o  o  

3. Cucerirea Constantinopolului de către turci; o  o  o  o  o  o  

4.Începuturile Bisericii Greco-Catolice în 

Transilvania; 

o  o  o  o  o  o  

5. Marea Schismă. o  o  o  o  o  o  
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8. După misiunea Sfinților Apostoli în diferite părți ale lumii, creștinismul s-a răspândit  cu 

repeziciune și putere, în ciuda persecuțiilor și a numărului mare de martiri. Selectează 

varianta de răspuns care indică cine și în ce condiții a transformat creștinismul în religie 

permisă. 

6 puncte 

 

 

 
○ a) În anul 313, de către Eusebiu de Cezareea, 

prin Istoria bisericească; 

 

 
 

○ b) În anul 313, de către Sfântul Antonie cel 

Mare, prin Scrisori; 

 
○ c) În anul 313, de către Împăratul Constantin 

cel Mare, prin Edictul de la Milan. 

 

 

 

9. Religia iudaică este prima care a impus credința într-un Dumnezeu unic, monoteismul. 

Alege varianta de răspuns care conține doar elemente specifice acestei religii. 

4 puncte 
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○ a) Thora, moschee, rabin, steaua lui David, talit; 

○ b) Coranul, biserica, rabin, sâmbăta, Zidul plângerii; 

○ c) Talmudul, sinagoga, Decalogul, steaua lui David, chipa; 

○ d) Noul Testament, imam, sinagoga, semiluna, Tablele Legii. 

10. Creștinismul este religia întemeiată de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ordonează 

cronologic următoarele evenimente din viața Mântuitorului.  
6 puncte 

 

 

 

   a)   b)   c)   d)   e)    f) 

       

1. Arătările după Înviere; □  □  □  □  □  □  

2. Botezul; □  □  □  □  □  □  

3. Întruparea; □  □  □  □  □  □  

4. Cina cea de Taină; □  □  □  □  □  □  

5. Înălțarea la cer; □  □  □  □  □  □  

6. Răstignirea. □  □  □  □  □  □  

  

11. În urma Reformei, din Biserica Romano-Catolică s-au desprins Bisericile protestante: 

luterană, calvină, anglicană, unitariană. Alege varianta care exprimă corect matematic anul 

în care a avut loc reforma protestantă. 

2 puncte 

 

 

 

 

o a) Un număr de trei cifre consecutive pare; 

o b) Un număr de patru cifre, suma cifrelor fiind 14; 
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o c) Un număr par de patru cifre, a doua cifră fiind 0; 

o d) Un număr de trei cifre, a căror sumă este 10. 

 

12. Fiecare religie are atât propriile principii doctrinare, propriile învățături, cât și simboluri 

specifice vieții cultice, ca cele din imaginea de mai jos. Asociază fiecare termen din prima 

coloană  cu numele acelei religii monoteiste căreia i se potrivește. 

6 puncte 
 

 

 

 

 a) Iudaismul b) Creștinismul c) Islamul 

1. moscheea; ○ ○ ○ 

2. crucea; ○ ○ ○ 

3. sinagoga; ○ ○ ○ 

4. biserica; ○ ○ ○ 

6. steaua lui David; ○ ○ ○ 

7. semiluna. ○ ○ ○ 

 

13. La început, evreii aveau drept loc de închinare spațiul unde-și pășteau turmele. Apoi, de-a 

lungul timpului, și-au construit lăcașuri de închinare. Selectează numele spațiilor sacre 

specifice iudaismului. 
6 puncte 
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€ a) Cortul mărturiei; 

€ b) Biserica; 

€ c) Templul; 

€ d) Catacombe; 

€ e) Sinagoga. 

14. Învățăturile creștinismului sunt sintetizate în Simbolul credinței, alcătuit la primele două 

Sinoade ecumenice, în secolul al IV-lea. Dacă decodifici mesajul, ținând cont că fiecărui 

număr îi corespunde o literă, vei descoperi o dogmă importantă a religiei creștine. Alege 

răspunsul corect. 

4 puncte 
 

 

  
○ a) Pe muntele Sinai, Dumnezeu i-a dat lui 

Moise cele 10 Porunci; 

  
○ b) Dumnezeu este Unul în Ființă și întreit în 

Persoane; 
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○ c) Allah i s-a revelat profetului Mahomed. 

 

 

 

15. Citește cu atenție enunțurile următoare și stabilește valoarea de adevăr a acestora.  

6 puncte 

 

 

 

 Adevărat Fals 

a) Rugăciunea principală a evreilor conține 18 binecuvântări; ○ ○ 

b) Principalii reformatori sunt: Martin Luther, Ulrich Zwingli și Jean 

Calvin; 

○ ○ 

c) Cartea fundamentală a religiei iudaice o reprezintă Thora; ○ ○ 

d) Între cele trei religii monoteiste, nu există nicio asemănare, niciun 

punct comun; 

○ ○ 

e) Pentru musulmani, sâmbăta este ziua de rugăciune publică; ○ ○ 

f)  Școala Ardeleană a avut un rol foarte important la dezvoltarea culturii 

naționale. 

o  o  

 

16. Evoluția istorică a iudaismului cunoaște patru perioade. Scrie numele primului patriarh al 

poporului evreu, reprezentat și în imaginea de mai jos,  de la care începe dezvoltarea religiei 

iudaice. 
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Răspuns:................................................................................................................................................

..... 

                                                                                                                                              4 puncte 

 

17. Sfânta Scriptură arată că viața și activitatea Mântuitorului constau în împlinirea întreitei 

Sale slujiri: Profet, Arhiereu și Împărat. Precizează la care dintre acestea se referă versetul 

următor: ,,S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe 

Cruce.” (Filipeni 2, 8). 

 

 

 

 

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

.. 

                                                                                                                                              4 puncte 

 

18. Noțiunea de post apare în toate cele trei religii monoteiste. Menționează termenul care 

denumește postul de o lună la musulmani. 
4 puncte 

 

                        
 

                     

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

.                                                                                                                                             

  

19. Cartea fundamentală de învățătură a islamului are 114 capitole (sure), fiecare fiind 

împărțit(ă) în versete (în total, 6236). Scrie numele acestei cărți.  
 4 puncte 

 



red-religie.ro 

 

 71 

                     

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

 

20. Ierusalimul este considerat  oraș sfânt al evreilor, al creștinilor și al musulmanilor. 

Tensiunile politice au generat  neînțelegeri între aceștia, ceea ce a dus la împărțirea orașului 

în patru cartiere. Redactează un text de minimum 100 de cuvinte în care să îți exprimi opinia 

în legătură cu această soluție de împărțire a Ierusalimului pe criteriul religiei locuitorilor. 

15 puncte 

                                https://youtu.be/W5m6ycFrfYo 

 
 

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 

 

c   (2p) 

 

Întrebarea 11 
b  (2p) 

 

Întrebarea 2 

 

e   (4p.) 
 

Întrebarea 12 

1c, 2b, 3a, 4b, 5a, 6c,   

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(6x1=6p.) 

 

Întrebarea 3 

a, c, e - A 

b, d - F    

 1 punct pentru 

fiecare afirmație 

apreciată corect 

(5x1=5p.) 

 

Întrebarea 13 

a, c, e   (6p.) 

 

 

Întrebarea 4 

 

 a, b, d, e    

(4p) 

 

Întrebarea 14 
b (4p) 

 

Întrebarea 5 

 

 

 

5 b   (3p.) 
 

Întrebarea 15 

 

a,  b,  c – A 

d,  e – F, f - A 

 1 punct pentru 

fiecare afirmație 

apreciată corect 

(5x1=5p)  

 

Întrebarea 6 

 

6    b, c, f   (6p.) 

 

Întrebarea 16 

 

R: Avraam  (4p.) 

 

Întrebarea 7 

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

1 punct pentru 

fiecare afirmație 

apreciată corect 

(5x1=5p) 

 

Întrebarea 17 

 

R: Arhiereu (4p.) 

 

Întrebarea 8 

 

 c   (6p.) 

 

Întrebarea 18 
 

R: Ramadan  (4p.) 

 

Întrebarea 9 
 

 c   (4p.) 

 

Întrebarea 19 
R: Coran (4p) 

 

Întrebarea 10 

1e, 2b, 3a,4c, 5f, 6d 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(6x1=6p.) 

 

Întrebarea 20 

Conținut 10p 

Redactare 5p 

 (15p.) 

 

Total: 100 puncte  

 

 

 



red-religie.ro 

 

 74 

BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Religiile lumii” 
 

 

Nr. 

întrebare 
Link imagine 

1. 1a https://cdn.moldovacrestina.md/2010/10/moldovacrestina.md-despartirile-crestini-

sunt-pacat-about_image1-1024x602.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 21:35; 

imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

1b https://str.crestin-ortodox.ro/foto/965/96485_simbolurile-religioase-22.jpg, accesată  

la 3.06.2020, ora 21:35; imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor 

efectuate 

1c https://mediastiriv1.freenode.ro/image/201910/w295h180/media-

157228892657434500.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 21:36;  imposibilitatea găsirii 

autorului în urma demersurilor efectuate. 

2. 2.0.     Colaj format din imaginile: 

2a Brian Szymanski,    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Age-of-caliphs-en-

text.png#/media/File:Age-of-caliphs-en-text.png, accesată la 3.06.2020, ora 21:40; 

fotografie din spatiul public; 

2b https://str.crestin-ortodox.ro/foto/965/96495_schisma_1.jpg, accesată  la 3.06.2020, 

ora 21:40; imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate  

2c Ferdinand Pauwels, 
https://i.pinimg.com/564x/89/62/5f/89625f9d1b84ab876f13e03467ae1497.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 21:40; 

2d      Doxologia.ro  

  

 4a Adela Pârvu, 

https://i.pinimg.com/564x/f4/22/21/f422217f9b31df07d7c28f84c342f102.jpg, 

3.06.2020, ora 21:49; 

4b YuryYarin,   https://i.pinimg.com/564x/48/1d/31/481d31b76c791dba02c038a9d2c8b1

bf.jpg, 3.06.2020, ora 21:50; 

4c 4.0. Tănăsescu Eugen, 

https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2014/06/28/53ae8d0b0d133766a8f78

f42/646x404.jpg,  ultima accesare la 3.06.2020, ora 21:49; 

4d Doxologia.ro; 

4e Doxologia.ro; 

4f Silvian Guranda, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/f/f8/Shema-

Deuteronom6.JPG.jpg, accesată la 19.07.2020, ora 20:25; fotografie din spațiul 

public; 

5 5a Doxologia.ro; 

5b Doxologia.ro; 

5c Doxologia.ro; 

6 6.0.   https://www.crestinortodox.ro/images/1549/154802_icoana.jpg?&w=180,  accesată la 

3.06.2020, ora 21:58; imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

6a Beni Drădici, https://i2.wp.com/benidradici.com/wp-

content/uploads/2015/07/COHANIM.jpg?resize=1024%2C577, accesată la 

3.06.2020, ora 22:05; 

6b Doxologia.ro; 

6c https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/10/17/iisus-hristos-fiul-lui-dumnezeu-

8342.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 22:07; imposibilitatea găsirii autorului în urma 

https://cdn.moldovacrestina.md/2010/10/moldovacrestina.md-despartirile-crestini-sunt-pacat-about_image1-1024x602.jpg
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https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2014/06/28/53ae8d0b0d133766a8f78f42/646x404.jpg
https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2014/06/28/53ae8d0b0d133766a8f78f42/646x404.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/f/f8/Shema-Deuteronom6.JPG.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/f/f8/Shema-Deuteronom6.JPG.jpg
https://www.crestinortodox.ro/images/1549/154802_icoana.jpg?&w=180
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demersurilor efectuate 

6d John Peter, https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/02/13/05/ramadan-

2366301_1280.png, accesată la 3.06.2020, ora 22:08; fotografie din spațiul public 

6e Falco, https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/08/15/03/bible-3524065_1280.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:08; fotografie din spațiul public 

6f https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/03/Buna-Vestire-Fecioara-Maria-oglinda-

femeii-cre%C8%99tine-2.jpg,  accesată la 3.06.2020, ora 22:10; imposibilitatea 

găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

7 7.0.  Doxologia.ro; 

 8a https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Eusebius_of_Caesarea.jpg, 

accesată la 3.09.2020, ora 22:13; fotografie din domeniul public 

8b Doxologia.ro; 

8c https://basilica.ro/wp-content/uploads/2013/10/basilica.ro-

11033_p187kuc1mh11k115pvo5i1uijo6ha.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 22:14; 

imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

9 9.0.  https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1242/124110_iudaism.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 

22:15; imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

10 10.0.  Doxologia.ro; 

11 11.0.  Willfried Wende,  https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/20/18/46/pay-

2662758_1280.jpg,  accesată la 3.06.2020, ora 22:16; fotografie din spațiul public; 

12 12.0.  Colaj format din imaginile: 

12a http://www.descoperalocuri.ro/wp-content/uploads/2013/12/Moscheea-

Sf%C3%A2nt%C4%83-de-la-Mecca-este-ne%C3%AEnc%C4%83p%C4%83toare-

%C3%AEn-compara%C5%A3ie-cu-num%C4%83rul-de-credincio%C5%9Fi-

1024x640.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 22:22; imposibilitatea găsirii autorului în 

urma demersurilor efectuate 

12

b 
Silviu Oravitzan, 

https://i.pinimg.com/564x/af/c8/8a/afc88aab5c9b6906b6993d0908484f26.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:22; fotografie din spațiul public; 

12c  Briana Johnson, 

https://i.pinimg.com/564x/3e/76/f8/3e76f8ad0637fd99e69b5c3bdb088297.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:22; fotografie din spațiul public; 

12d https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-sucevita-67947.html, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:22;  imposibilitatea găsirii autorului în urma 

demersurilor efectuate 

12e Cabala Mashiah, 

https://i.pinimg.com/564x/df/1c/22/df1c22ef5814b8e4b180de6f3930da1d.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:23; fotografie din spațiul public; 

12f https://www.crestinortodox.ro/files/image/diverse%20-

%20articole/simboluri%20religioase/4-semiluna-si-stea.jpg, accesată la 3.06.2020, 

ora 22:23; imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

13 13.0.  Colaj  format  din imaginile: 

13a https://www.crestinortodox.ro/files/image/diverse%20-

%20articole/cortul%20sfant/cortul-sfant-adunarii-1.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 

22:26; imposibilitatea găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

13b https://i0.wp.com/www.crestinortodox.ro/files/image/templu01.jpg?zoom=2,  

accesată la 3.06.2020, ora 22:26; imposibilitatea găsirii autorului în urma 

demersurilor efectuate 

13c  Emmanuel Dyan, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/New_Synagogue_Sze

https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/03/Buna-Vestire-Fecioara-Maria-oglinda-femeii-cre%C8%99tine-2.jpg
https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/03/Buna-Vestire-Fecioara-Maria-oglinda-femeii-cre%C8%99tine-2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Eusebius_of_Caesarea.jpg
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https://i.pinimg.com/564x/af/c8/8a/afc88aab5c9b6906b6993d0908484f26.jpg
https://i.pinimg.com/564x/3e/76/f8/3e76f8ad0637fd99e69b5c3bdb088297.jpg
https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-sucevita-67947.html
https://www.blogger.com/profile/02285943561257964564
https://i.pinimg.com/564x/df/1c/22/df1c22ef5814b8e4b180de6f3930da1d.jpg
https://www.crestinortodox.ro/files/image/diverse%20-%20articole/simboluri%20religioase/4-semiluna-si-stea.jpg
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ged_Hungary.jpg/570px-New_Synagogue_Szeged_Hungary.jpg, accesată la 

3.06.20203.06.2020, ora 22:26; fotografie din spațiul public; 

13d  Chesdovi, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stained_glass_Star_of_David.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:26; fotografie din spatial public; 

14 14a https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1198/119733_tablele-legii-moise-sinai.jpg, 

accesată la 3.06.2020, ora 22:27; imposibilitatea găsirii autorului în urma 

demersurilor efectuate 

14b Andrei Rubliov, (reproducere fotografică a unei opere de artă). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2nta_Treime#/media/Fi%C8%99ier:Andrey

_Rublev_-

_%D0%A1%D0%B2._%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0

_-_Google_Art_Project.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 22:27; fotografie din spațiul 

public  

14c Autor necunoscut, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_islamului#/media/Fi%C8%99ier:Mohammed_r

eceiving_revelation_from_the_angel_Gabriel.jpg, accesată la 3.06.2020, ora 22:27; 

fotografie din spațiul public. 

  

16 16.0.  https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2009/09/19/biblia-verset-cu-verset-avraam-

confirmat-ca-urmas-al-lui-eber-95353.jpg,  accesată la 3.06.2020, ora 22:20; imposibilitatea 

găsirii autorului în urma demersurilor efectuate 

17 Doxologia.ro 

18 Mohamed Hassan, https://pixabay.com/ro/photos/islamic%C4%83-rug%C4%83ciune-

amurg-soare-om-3710002/, accesată la 3.06.2020, ora 22:11; fotografie din spațiul public; 

19 Fauzan My, https://pixabay.com/ro/photos/coranul-musulmani-islamic%C4%83-ramadhan-

4178711/, accesată la 3.06.2020, ora 22:25; fotografie din spațiul public. 

20  Luca Niculescu, realizator documentar  ,,Cum a ajuns Ierusalimul oraşul tuturor religiilor” 

în cadrul emisiunii ,,Pașaport diplomatic”,  

https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/documentar-cum-a-ajuns-ierusalimul-

orasul-tuturor-religiilor-379212, accesat la 3.06.2020, ora 22:32. 
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about:blank
https://pixabay.com/ro/photos/islamic%C4%83-rug%C4%83ciune-amurg-soare-om-3710002/
https://pixabay.com/ro/photos/islamic%C4%83-rug%C4%83ciune-amurg-soare-om-3710002/
https://pixabay.com/ro/photos/coranul-musulmani-islamic%C4%83-ramadhan-4178711/
https://pixabay.com/ro/photos/coranul-musulmani-islamic%C4%83-ramadhan-4178711/
https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/documentar-cum-a-ajuns-ierusalimul-orasul-tuturor-religiilor-379212
https://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/documentar-cum-a-ajuns-ierusalimul-orasul-tuturor-religiilor-379212
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UNITATEA VI 
 Ortodoxie și cultură națională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROFESOR, DANIELA FRICIU                                        
ȘCOALA GIMN. „ALEXANDRU CEUȘIANU” REGHIN           

 

PROFESOR, HOROBEȚ GABRIELA FULVIA 
ȘCOALA GIMN.  „ELENA CUZA” IAȘI 
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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/swTcMeZ7j5T41koL7 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Clasa: a XI-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională; 

Competențe specifice vizate: 

o 3.1. Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştine, însuşite din 

învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalităţi din istoria naţională, 

prin promovarea unui comportament social-moral elevat; 

o 5.1. Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea 

culturii naţionale, utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor; 

Timp de lucru: 40 minute. 

Bibliografie: 

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

2009; 

2. Lemeni, A., Nedelea, J., Păunoiu, G., Tudose, S., Religie: cultul ortodox: Manual pentru 

clasa a XI-a, Editura Corint Educaţional, Bucureşti, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/swTcMeZ7j5T41koL7
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare: „Ortodoxie și cultură națională” 
 

 

Notă explicativă:  

Punctaj maxim: 100 puncte. 

 

1. Alături de mitropoliţi, domnitorii români au avut un rol important în dezvoltarea culturii, 

civilizaţiei şi unităţii româneşti. Selectează varianta corectă care prezintă voievozii români 

apărători ai creştinătăţii. 

3 puncte 

 
 

○ a) Mircea cel Bătrân, Mitropolitul Varlaam, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab;  

○ b) Mitropolitul Antim Ivireanul, Mircea cel Bătrân, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab;  

○ c) Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab; 

 ○ d) Vlad Ţepeş, Mitropolitul Dosoftei, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab. 

 

2. Cu autoritatea lor, voievozii au contribuit la menţinerea specificului cultural şi spiritual 

românesc de sorginte creștină. Selecteză faptele prin care s-a remarcat fiecare dintre ei: 

4 puncte 

 
 

○ 1) L-a luat pe Sf. Gheorghe ca protector în lupte. ○ a) Mircea cel Bătrân 
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○ 2) A ctitorit o serie de lăcaşuri de cult în Ţara Românească. ○ b) Ştefan cel Mare 

○ 3) A avut curajul mărturisirii credinţei. ○ c) Constantin Brâncoveanu 

○ 4) A scris învăţături către fiul său Teodosie. 
○ d) Neagoe Basarab 

 

3. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, important susţinător al culturii din secolul al XVI-lea, a 

ridicat o biserică lucrată în piatră şi marmură, monument unic în lume prin frumuseţea sa 

arhitecturală, fiind parte componentă a patrimoniul UNESCO. Selectează numele acestei 

biserici: 

5 puncte 

 

 
o a) Mănăstirea Cozia 

 
o c) Mănăstirea Tismana 

 

 
o b) Biserica episcopală de la Curtea de 

Argeş 

 
o d) Mănăstirea Dobrovăţ 

 

4. În hrisovul (document) din anul 1406, voievodul se prezintă astfel: „Eu, [...] Io[an] Mircea 

mare voievod şi domn din mila lui Dumnezeu …”, dar în istoriografia română, domnitorul 

apare și sub alt nume. Marchează, cu adevărat sau fals, răspunsul corect din fiecare rând: 

6 puncte 

 
 
 

 Adevărat Fals 
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a) Mircea I Basarab o  o  

b) Mircea cel Bătrân o  o  

c) Mircea cel Mare 

 
o  o  

5. În timpul domniei lui Mircea, Ţara Românească a ajuns la întinderea teritorială maximă 

din Evul Mediu. Selectează varianta corectă a documentului care atestă acest adevăr istoric: 

3 puncte 

 
 

o a) Hrisovul de la Mănăstirea Cozia din anul 1406; 

o b) Biblia de la Bucureşti din anul 1688; 

o c) Palia de la Orăştie din anul 1582. 

 

 

6. Politica externă a domnitorului Mircea cel Bătrân a urmărit limitarea şi chiar înlăturarea 

suzeranităţii ungare şi îndepărtarea pericolului otoman. Selectează valoarea de adevăr a 

următoarelor afirmații: 

4 puncte 

  
 

 Adevărat Fals 

a) În 1390,  Mircea a încheiat un tratat de alianţă cu regele Poloniei, 

Vladislav Iagello. 
o  o  

b) În 1389, Mircea cel Bătrân  l-a ajutat pe cneazul Lazăr al Serbiei 

în bătălia de la Kossovopolje. 
o  o  

c) În 1395, Baiazid I l-a înfrânt Mircea cel Bătrân pe în bătălia  de la 

Rovine. 
o  o  

d) În 1396, împreună cu  regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, 

constituie o mare coaliţie antiotomană. 
o  o  
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7. Selectează voievodul român  care a fost numit de către conducătorul Bisericii Apusene, 

„Atletul lui Hristos”, datorită curajului și abnegației cu care a luptat împotriva inamicului 

creștinătății: 

3 puncte 

 
 

a) Constantin Brâncoveanu; 

b) Ștefan cel Mare; 

c) Neagoe Basarab. 

 

8. Stilul brâncovenesc în arhitectură a apărut în vremea lui Constantin Brâncoveanu. 

Selectează, dintre mănăstirile de mai jos, ctitoria care îi aparține. 

3 puncte 
 

 

 
 

○ a) Mănăstirea 

Voroneţ; 

 

 
 

○ b) Mănăstirea 

Sâmbata de Sus; 

 
 

 c) Mănăstirea Dealu; 

 

 
 

○  d) Mănăstirea 

Cetăţuia. 

 

 

9. La începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu a fost tipărită Biblia de la București. 

Selectează variantele corecte care afirmă adevărul despre această Biblie: 

6 puncte 
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a) Conține relatări despre 

viețile sfinților; 

 
 

b) Frații Șerban și Radu 

Greceanu au tradus-o din 

limba greacă; 

 
 

c) A fost redactată în 30 de 

limbi de circulație din acea 

vreme; 

 

 
 

d) A fost tradusă din limba arabă; 

 

 

 
 

e) A fost tipărită în perioada 1687-1688. 

 

 

10. Constantin Brâncoveanu a apărat interesele religioase și culturale ale locuitorilor Țării 

Românești. Stabileşte valoarea de adevăr pentru următoarele afirmații:  

5 puncte 
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 Adevărat Fals 

a) Domnitorul a realizat un front antiotoman cu ceilalţi domnitori 

români. 

o  o  

b) Brâncoveanu purta corespondență cu doar cu persoane care nu 

făceau parte din cler. 

o  o  

c) Patriarhul Ierusalimului a fost profesor al copiilor domnitorului. o  o  

d) Domnitorul Constantin Brâncoveanu a avut o colaborare dificilă 

cu mitropolitul Antim Ivireanul. 

o  o  

e) Brâncoveanu dorea să protejeze și să ajute credința ortodoxă din 

Balcani și din Transilvania. 

o  o  

 

11. Poporul a simțit că este binecuvântat cu un domnitor care avea atât un caracter ales, cât și 

o evlavie nemăsurată. Dintre îndemnurile domnitorului Constantin Brâncoveanu, selectează 

pe acela care face referire la „legea creștină”: 

5 puncte 

 

 

○ a) „Mai bine să mori de o sută de ori, decât să îți lepezi credința!”; 

 
○ b) - „Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a 

murit. Credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi, nici vă clintiți din credinţa voastră ..." 
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○ c) - „Vreau să mor creștin!” 

    
○ d) „- Împărate!  

Averea mea, cât a fost, tu ai luat-o, dar de legea mea creştină nu mă las! ... În credinţa mea vreau 

să închid ochii, eu şi feciorii mei“; 

 

12. Domnitorii țărilor române au fost ctitori de valoroase lăcașuri de cult, emblematice pentru 

cultura și spiritualitatea europeană. Realizează corespondența dintre fiecare domnitor și 

biserica în care sunt adăpostite sfintele sale rămășițe trupești. 

6 puncte 

 

 



red-religie.ro 

 

 86 

o 1) Mănăstirea Putna o a) Ștefan cel Mare 

o 2) Mănăstirea Cozia o b) Constantin Brâncoveanu 

o 3) Biserica Sfântul Gheorghe Nou (București) o c) Mircea cel Bătrân 

 

13. Datorită evlaviei lor și a contribuției la apărarea credinței creștine, cei trei domnitori au 

fost canonizați. Alege varianta corectă care cuprinde datele de pomenire a acestora.  

5 puncte 

 
 

○ a) Mircea cel Bătrân și Sfânt (31 ianuarie), Ștefan cel Mare și Sfânt (10 iulie), Constantin 

Brâncoveanu (16 iulie); 

○ b) Mircea cel Bătrân și Sfânt (3 ianuarie), Ștefan cel Mare și Sfânt (2 iulie), Constantin 

Brâncoveanu (17 septembrie); 

○ c) Sfȃntul Domnitor Neagoe Basarab (26 septembrie), Ștefan cel Mare și Sfânt (2 iulie), 

Constantin Brâncoveanu (16 august). 

 

14. În numeroase scrieri, există mențiuni despre cei trei mari voievozi români studiați. 

Realizează corespondența dintre referința istorică și numele domnitorului: 

6 puncte 

 
 

 1) „L-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în 

mănăstire la Putna,...” (Grigore Ureche) 

 a) Mircea cel Bătrân 

 

 2) „Osândit să nu facă politica armelor, [...] a făcut în 

schimb marea politică a culturii" (Nicolae Iorga) 

 b) Ștefan cel Mare 

 

 3) „În Hristos Dumnezeu, [...] Io mare voievod şi domn al 

Țării Românești...” (A. D. Xenopol) 

 c) Constantin Brâncoveanu 
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15. Crează corespondența între marii domnitori și realizările acestora: 

6 puncte 

1. Mircea cel Bătrân  a. a înființat Academia de la București; 

 

2. Ștefan cel Mare  b. a sprijinit întemeierea Mitropoliei Țării Românești; 

 

3. Constantin Brâncoveanu  c. în mănăstirile ctitorite de el s-a desfășurat o amplă 

activitate de copier a unor manuscrise. 

 
 

16. Constantin Brâncoveanu, înainte de a-i fi martirizați copiii, le-a spus următoarele: „Fiii 

mei! Iată, toate avuțiile și tot ce am avut, am pierdut; să nu ne pierdem însă sufletele! … Priviți 

la Hristos Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi! Credeți tare întru aceasta și nu vă 

mișcați, nici nu vă clătinați în credința cea pravoslavnică!” Alege varianta corectă de răspuns 

care arată în ce categorie de dialog se încadrează: 

 4 puncte 

 

a) de preamărirea sa; 

b) de mărturisire a lui Dumnezeu; 

c) de lașitate. 

 

17. Mircea cel Bătrân a întărit puterea Ortodoxiei, făcând danii însemnate multor mănăstiri 

existente în vremea sa. Notează numele mănăstirii necropolă domnească a acestui voievod. 

3 puncte 

 
   

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

 

18. În anul 1392, Domnitorul Mircea a adus în ţară, de la Târnovo (Bulgaria), moaştele unei 

Sfintei Muceniţe, care se află la Curtea de Argeş. Scrie numele acestei Sfinte Mucenițe. 

3 puncte 
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Răspuns:...................................................................................................................................... 

 

19. În 1992, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat pe Ştefan cel Mare şi pe 

Constantin Brâncoveanu, iar în 2008, pe Neagoe Basarab. Precizează două motive pentru care 

sunt cinstiți acești domnitori. 

10 puncte 

 
 

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

 

20. Urmărește materialul multimedia și răspunde, printr-un text de maxim 100 de cuvinte, 

celor trei cerințe formulate mai jos.  

10 puncte 

 

a) Precizează numele domnitorului menționat; 

b) Identifică valorile pe care marele domnitor român le-a promovat; 

c) Alege una dintre aceste valori, argumentându-i importanța în viața noastră. 

 

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

Ştefan cel Mare şi Sfânt – https://youtu.be/yS3PMDv-rxQ 

https://youtu.be/yS3PMDv-rxQ
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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 FELICIT! 
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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 c (3 p) Întrebarea 11 b (5 p) 

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

1a, 2c, 3b (6 p) 

2 puncte pentru fiecare 

corespondenţă aleasă 

corect 

(3x2 p.= 6 p) 

Întrebarea 3 b (5 p) Întrebarea 13 c (5 p) 

Întrebarea 4 

b, c  

2 puncte pentru fiecare 

răspuns corect 

(2x3 p.= 6 p) 

Întrebarea 14 

1b, 2c, 3a (6 p) 

2 puncte pentru fiecare 

corespondenţă aleasă 

corect 

(3x2 p.= 6 p) 

Întrebarea 5 a (3 p) Întrebarea 15 1-b, 2-c, 3-a (6p) 

Întrebarea 6 

(A) a, b, d 

(F) c (4 p) 

1 punct pentru fiecare 

afirmație apreciată corect 

(4x1 p.= 4 p) 

Întrebarea 16 

 
b (4p) 

Întrebarea 7 b (3p) Întrebarea17 Cozia (3 p) 

Întrebarea 8 b (3p) 
Întrebarea 18 

 
Filofteia (3 p) 

       Întrebarea 9 b, e  (6 p) Întrebarea 19 2x3 p.= 6 p 

Întrebarea 10 

(A) a, c, e 

(F) b, d (5 p) 

1 punct pentru fiecare 

afirmație apreciată corect 

(5x1 p.= 5 p) 

Întrebarea 20 

a) 2 p 

b) 5 p 

c) 8 p 

(total =15 p) 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare: „Ortodoxie și cultură națională” 

 
Nr. 

întrebare 
Link imagine 

 ANTET CREAT DE MINE 

1.  Friciu Daniela, poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

2.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște ; 

3.  

3a Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

3b Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

3c Dudaşu George; 

3d Horobeţ Fulvia-Gabriela; 

4.  Horobeţ Fulvia-Gabriela; 

5.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

6.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

7.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

8.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

9.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

10.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

11.  

11a Horobeţ Fulvia-Gabriela; 

11b Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

11c Horobeţ Fulvia-Gabriela; 

11d Horobeţ Fulvia-Gabriela; 

12.  

Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

12a Friciu Daniela; 

12b Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

12c Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

12d Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

12e Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

13.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

14.  

14a Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

14b Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

14c Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

14d Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

15.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

16.  

Imagine creată:  

16a Friciu Daniela; 

16b Friciu Daniela; 

16c Zaharoiu Daniela; 

17.  Horobeţ Fulvia-Gabriela; 

18.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

19.  Friciu Daniela poză realizată cu acordul Muzeului Curtea domneasca, Târgoviște; 

20.  
Ştefan cel Mare şi Sfânt , film realizat de Horobeţ Fulvia-Gabriela, imagine, Friciu 

Daniela. 
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UNITATEA VII  

Creștinismul și provocările lumii 
contemporane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, FERESCU VICTORIA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „D. P. PERPESSICIUS”, BRĂILA 

JUDEŢUL 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/B2prDAWqxEH71obk8 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Competențe specifice vizate: 

o 2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbateri pe teme religioase; 

o 3.3. Explicarea caracteristicilor relaţiei om-Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, 

fundamentate pe valorile moralei creştine; 

o 4.3. Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi corect minunile de falsele minuni, 

fenomenele normale de cele paranormale; 

o 5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a 

dialoga pe o temă dată; 

Tipul lecției: 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 XI-a, auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iași, 

2012; 

3. Ieromonah Serafim ROSE, Ortodoxia și religia viitorului, Editura Cartea Moldovei, Chișinău, 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/B2prDAWqxEH71obk8
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

Nota explicativă 

Punctaj maxim: 100 puncte. 

 

1. Minunile sunt fapte dumnezeieşti mai presus de mintea şi puterea omenească. Identifică, 

între variantele de mai jos, minunile săvȃrşite de Domnul nostru Iisus Hristos.  

3 puncte 

 

□ a) Învierea lui Lazăr; 

□ b) Rugăciunea din grădina Ghetsimani; 

□ c) Înmulțirea pâinilor și a peștilor; 

□ d) Umblarea pe mare; 

□ e) Predica de pe munte; 

 

2. Alege varianta care descrie cel mai bine rolul minunilor în viaţa oamenilor: 

2 puncte 

 

○ a) legendele pentru emoţionarea şi sensibilizarea oamenilor; 

○ b) lucrări ale proniei divine pentru mȃntuirea sufletelor; 

○ c) fenomenele paranormale care provoacă spaimă; 

○ d) povestiri moralizatoare pentru copii. 

 

3. Stabilește corespondența dintre locurile menționate în prima coloană și faptele minunate 

săvârșite de Mântuitorul, enumerate pe primul rând.  

4 puncte 

 
   1. Învierea 

lui Lazăr 

2. Învierea 

Domnului 

 

3. Schimbarea la 

Față 

4.Pescuirea 

minunată 

a) Tabor; □ □ □ □ 

b) Ierusalim; □ □ □ □ 

c) Betania; □ □ □ □ 

d) Marea Tiberiadei. □ □ □ □ 
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4. Selectează, din variantele de mai jos, pe cele care denumesc falsele minuni: 

3 puncte 

 

□ a) glosolalia (vorbirea în limbi); 

□ b) iluzionism; 

□ c) magie; 

□ d) coborârea Sfintei Lumini; 

□ e) spiritismul; 

□ f) harismele. 

 

5. Vizionează filmul „Sfaturi Duhovnicești. Este păcat să nu crezi în minuni?” în intervalul de 

timp 0:41-0:54. Pe baza informațiilor aflate din secvența indicată, selectează minunea care se 

poate petrece cu noi înșine:  
3 puncte 

 
○ a) vederea luminii taborice; 

○ b) învierea trupului nostru; 

○ c) pocăința reală. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELVJezp1hTE&feature=emb_logo 

 

 
 

 

6. În același film, „Sfaturi Duhovnicești. Este păcat să nu crezi în minuni?” se spune că 

,,atunci când s-a împlinit o minune sau se face o minune undeva, este calea cea mai bună, este 

calea dreptei socoteli”. Selectează atitudinea pe care se recomandă să o adoptăm atunci când 

aflăm/auzim/vedem că s-a petrecut o minune. 

3 puncte 

 

○ a) venerarea; 

○ b) prudența;  

○ c) adulația. 

 

7. Pentru fiecare citat din prima coloană, bifează în dreptul acelui cuvânt de pe primul rând, 

care consideri că poate completa corect spațiul lacunar din citatul respectiv.  

https://www.youtube.com/watch?v=ELVJezp1hTE&feature=emb_logo
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5 puncte 

 

 1. rugați 2. inima 3. minuni 

a) „Dumnezeu face minuni când cineva participă cu ... sa la 

durerea celuilalt.” (Sfântul Paisie Aghioritul); 

□ □ □ 

b) „Cei care nu cred în ..., neagă faptul că Dumnezeu se poate 

descoperi lumii, fiindcă minunea nu este altceva decât 

revelația lui Dumnezeu în lume.” (Sfântul Nectarie din 

Eghina); 

□ □ □ 

c) „Dumnezeu v-a vindecat cu mâinile mele. Acestuia să vă ... 

întotdeauna.” (Sfântul Luca al Crimeii); 

□ □ □ 

d) „Toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei 

singure și unice ..., a minunii învierii lui Hristos, care se 

continuă neîntrerupt în inimile creștinilor, zi de zi, an de an, 

veac de veac, până la cea de-a Doua Venire.” (Sfântul Justin 

Popovici); 

□ □ □ 

e) „Au nu era ...  noastră arzând întru noi?” (Luca XXIV, 32) □ □ □ 

 

8. Selectează, din lista de mai jos, criteriile după care putem recunoaște minunile adevărate:  

8 puncte 

□ a) contrazic Sfânta Tradiție; 

□ b) aduc folos și spor vieții sufletești; 

□ c) sunt în consonanță cu Sfânta Scriptură sau Sfânta Tradiție; 

□ d) săvârșitorul lor grăiește numai adevărul, duce o viață curată și nu urmărește interese egoiste; 

□ e) dovedesc puterea săvârșitorului minunii; 

□ f) îndreaptă viața spirituală a celor ce le văd. 

 

9. Alege dintre imaginile de mai jos pe cele care reprezintă fenomene paranormale:  

6 puncte 

  

□ a) Fulgerele □ b) Bioenergia 

  

□ c) Telepatia □ d) Sfânta Lumină de la Ierusalim 

 
 

□ e) Levitația □ f) Magia albă 
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10. Dintre variantele de mai jos, bifează cuvântul care definește fenomenul prin care un 

corp se poate ridica și deplasa în spațiu, în absența oricărui sprijin material. 

4 puncte 

○ a) levitație; 

○ b) telepatie; 

○ c) chiromanție. 

 

11. Identifică termenul care denumește fenomenul psihic (neaprobat de știință) de transmitere 

a gândurilor și sentimentelor la distanță:  

4 puncte 

 

○ a) bioenergie; 

○ b) telepatie; 

○ c) telekinezie. 

 

12. Alege, dintre variantele următoare, denumirea corectă a procedeului prin care se poate 

ghici caracterul sau destinul cuiva pe baza interpretării liniilor din palmă: 

4 puncte 

 

○ a) paleografie;  

○ b) divinație; 

○ c) chiromanție. 

 

13. Selectează, dintre variantele de mai jos, minunea pentru care este cunoscut Sfȃntul Proroc 

Ilie: 

4 puncte 

 

○  a) a scăpat nevătămat din groapa cu lei; 

○  b) a despărţit apele Mării Roşii; 

○  c) a fost luat la cer cu un car de foc. 

 

14. Mântuitorul și Sfinții Apostoli au săvârșit multe minuni. Selectează motivele pentru care 

astăzi nu se mai întâmplă minuni la fel de numeroase. 

6 puncte 

 

□ a. Dumnezeu face minuni numai atunci când ele sunt necesare; 

□ b. oamenii cred că totul poate fi explicat ştiinţific; 

□ c. unii oamenii pot crede în Dumnezeu fără să vadă minuni. 

 

15. Domnul Dumnezeu  vorbind cu Moise i-a transmis cui se va arăta EL, zicând: „De va fi 

întru voi proroc Domnului, Mă voi arăta lui în vedenii și în somn îi voi grăi lui.” (Numeri 12, 

6). Selectează, din lista următoare, persoanele care se încadrează la adevărul descoperit în 

textul biblic citat. 

6 puncte 

□ a) Iuda Iscarioteanul; 

□ b) Nostradamus; 

□ c) Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul; 

□ d) Regele Irod cel Mare; 
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□ e) Sfântul Prooroc Moise. 

16. Identifică textul biblic în care se vorbește despre existența falselor minuni și a falșilor 

propovăduitori ai credinței. 

5 puncte 

 

 
 

○ a. „Şi Dumnezeu făcea, prin mâinile lui Pavel, minuni nemaiîntâlnite. Încât şi peste cei ce erau 

bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, şi bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele 

rele ieşeau din ei.” (Faptele Apostolilor XIX, 11-12); 

○ b. „Iar mulţi dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, aducând cărţile, le ardeau în faţa tuturor.” (Faptele 

Apostolilor XIX, 19); 

○ c. „Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în 

rătăcire, de se poate, pe cei aleşi.” (Marcu XIII, 22) 

 

17. Vizionează următorul fragment din filmul „Prietenul meu îngerul”. Răspunde la 

întrebarea: Cum face Serafim ca tânăra Sasha, pe care o însoțește, să devină mai bună?  

5 puncte 

 

○ a. Îi soptește la ureche un îndemn; 

○ b. Îi indeplinește o dorință, readucând la viață pe câinele Josik; 

○ c. Îi oferă o felicitare de Anul Nou. 

 

https://youtu.be/5AsLWzBpTQ0, 

 

 

 

 

 

18. Exprimă într-un singur cuvȃnt, modalitatea oamenilor de a vorbi cu Dumnezeu. 

https://youtu.be/5AsLWzBpTQ0
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5 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

 

19. Prețuiește după vrednicie cea mai mare minune a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui 

viu, cea care se vădește în împărtășirea cu Dumnezeieștile Sale Taine.” (Sfântul Ioan de 

Kronstadt). Explică într-un scurt text (50 de cuvinte ) faptul că Sfânta Euharistie reprezintă 

o minune reală.  

10 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

20. Alcătuiește un text de aproximativ 100 de cuvinte în care să explici cum poate un om 

credincios să facă diferența între un fenomen natural și o minune adevărată.  

10 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

TE FELICIT! 
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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 oferit 
Număr 

întrebare 
Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

a,c,d (3p) câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect (3x1p= 3 puncte) 

 

Întrebarea 11 
b (4 puncte) 

 

Întrebarea 2 

b (1 punct)  

Întrebarea 12 

a (4 puncte) 

 

Întrebarea 3 

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

câte 1 punct pentru fiecare 

corespondență (4x1p= 4 

puncte) 

 

Întrebarea 13 

 

 

c (4 puncte) 

 

Întrebarea 4 

b, c, e (3 p) câte 1 punct 

pentru fiecare răspuns 

corect (3x1p= 3 puncte) 

 

Întrebarea 14 

 

a, c (6p) cȃte 3 puncte 

pentru fiecare răspuns 

corect (2x3p=6) 

 

Întrebarea 5 

c (3 puncte) 
 

Întrebarea 15 

c, e (6p) cȃte 3 puncte 

pentru fiecare răspuns 

corect (2x3p=6) 

 

Întrebarea 6 
b) (3 puncte) 

 

Întrebarea 16 
c (5 puncte) 

 

Întrebarea 7 

1b, 2c, 3a, 4c, 5b (5 p) câte 

1 punct pentru fiecare 

corespondență (5x1p= 5 

puncte) 

 

Întrebarea 17 
Învie câinele (5puncte) 

 

Întrebarea 8 

b, c, d, f (8 p) câte 2 

puncte pentru fiecare 

răspuns corect (4x2p= 8 

puncte) 

 

Întrebarea 18 
Rugăciunea (5 puncte) 

 

Întrebarea 9 

b, c, e (6p) cȃte 2 puncte 

pentru fiecare răspuns 

corect (3x2p=6) 

 

Întrebarea 19 
10 puncte 

 

Întrebarea 10 
a (4 puncte) 

 

Întrebarea 20 
10 puncte 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 

 

 
Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Foto Antet:  colaj realizat în aplicația https://www.pizap.com/app/?type=collage din următoarele 

imagini:  

 https://media.dcnews.ro/image/201501/w670/biserica_sfantului_mormant_ierusalim_24a2cbd640_35

021600.jpg, la 3.06.2020, ora 4:50; 

 http://mythologica.ro/wp-content/uploads/2013/02/spiritism.jpg, la 3.06.2020, ora 4:51;   

 https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/08/15/article-2188615-148DAF69000005DC-72_964x721.jpg, la 

3.06.2020, ora 4:52; 

 https://s.evz.ro/imgserv/640x0/smart/filters:contrast(5):quality(65):format(webp)/evz.ro/wp-

content/uploads/2018/01/sua-invadate-de-extraterestri-un-grup-de-ozn-uri-in-trei-locatii.jpg, la 

3.06.2020, ora 4:53; 

5  https://www.youtube.com/watch?v=ELVJezp1hTE&feature=emb_logo, la 

3.06.2020, ora 5:05; 

10 10a https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/4664997/1/fulgere.jp

g?width=912, la 3.06.2020, ora 5:08; 

10b https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTyqt-

itJrlJBy7lMcxPzQkffalJlxdPNl0znUtIC-ZkcjKot4F&usqp=CAU,  la 3.06.2020, 

ora 5:09; 

10c https://superclipuri.com/images/1629.png, la 3.06.2020, ora 5:10; 

 10d https://ziarulprahova.ro/wp-content/uploads/2017/04/LS-1.jpg, la 3.06.2020, 

ora 5:11; 

 10e https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/14006/4621780/2/lev-

cover.jpg, la 3.06.2020, ora 5:12; 

 10f https://marturieathonita.ro/wp-content/uploads/2014/11/4-magie-carla.jpg, la 

3.06.2020, ora 5:13; 

17  https://youtu.be/5AsLWzBpTQ0, la 3.06.2020, ora 5:13. 

 

 

https://www.pizap.com/app/?type=collage
https://media.dcnews.ro/image/201501/w670/biserica_sfantului_mormant_ierusalim_24a2cbd640_35021600.jpg
https://media.dcnews.ro/image/201501/w670/biserica_sfantului_mormant_ierusalim_24a2cbd640_35021600.jpg
http://mythologica.ro/wp-content/uploads/2013/02/spiritism.jpg
https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/08/15/article-2188615-148DAF69000005DC-72_964x721.jpg
https://s.evz.ro/imgserv/640x0/smart/filters:contrast(5):quality(65):format(webp)/evz.ro/wp-content/uploads/2018/01/sua-invadate-de-extraterestri-un-grup-de-ozn-uri-in-trei-locatii.jpg
https://s.evz.ro/imgserv/640x0/smart/filters:contrast(5):quality(65):format(webp)/evz.ro/wp-content/uploads/2018/01/sua-invadate-de-extraterestri-un-grup-de-ozn-uri-in-trei-locatii.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ELVJezp1hTE&feature=emb_logo
https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/4664997/1/fulgere.jpg?width=912
https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/4664997/1/fulgere.jpg?width=912
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTyqt-itJrlJBy7lMcxPzQkffalJlxdPNl0znUtIC-ZkcjKot4F&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTyqt-itJrlJBy7lMcxPzQkffalJlxdPNl0znUtIC-ZkcjKot4F&usqp=CAU
https://superclipuri.com/images/1629.png
https://ziarulprahova.ro/wp-content/uploads/2017/04/LS-1.jpg
https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/14006/4621780/2/lev-cover.jpg
https://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/14006/4621780/2/lev-cover.jpg
https://marturieathonita.ro/wp-content/uploads/2014/11/4-magie-carla.jpg
https://youtu.be/5AsLWzBpTQ0

