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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/jJHofRdPGB9yiuvk9  

 

 
 
 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Învățătura de credință  

Competențe specifice vizate: 
o 1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică; 

o  2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

o 2.2. Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de 

religie.  

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 de minute      

Bibliografie: 

     1. PROGRAME ŞCOLARE RELIGIE CULTUL ORTODOX CLASELE a IX-a – a XII-a ŞI 

PENTRU ŞCOLILE DE ARTE ŞI MESERII Aprobat prin Ordinul ministrului NR. 5230 

/01.09.2008; 

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

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

Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 2008;  

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

2012. 

           

 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/jJHofRdPGB9yiuvk9
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare ,,Învățătura de credință” 

 
 

Notă explicativă: 
Punctajul  maxim: 100 de puncte 

 

1. Primii oameni, Adam și Eva, au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiind 

zidiți pentru viața veșnică. Ei au primit poruncă de la Dumnezeu de a se hrăni din anumiți 

pomi. Identifică pomul care le-ar fi dat nemurirea:  

5 puncte 

 

 
 

○ a). „Pomul vieții”, care reprezintă Crucea ce unește cerul și pământul, aducând comuniunea dintre 

Dumnezeu și oameni; 

○ b) ”Pomul cunoașterii binelui și răului”, care reprezintă încercarea omului să devină asemenea lui 

Dumnezeu, fără Dumnezeu; 

○ c) ”Pomul cu merele de aur”, aflat în fundul grădinii, care simbolizează viața ca un dar prețios, 

ascunsă în adânc în conștiința noastre; 

○ d) ”Arborele cosmic”, care își are rădăcinile adânc în pământ, și coroana cu roadele sale la 

înălțimile la care oamenii muritori nu pot ajunge. 

 

2. Primii oameni doreau să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, fără Dumnezeu. Această 

îndepărtare de ascultarea și dragostea lui Dumnezeu, Izvorul vieții, nu le-a adus asemănarea. 

Selectează varianta corectă de răspuns care arată consecința neascultării de Dumnezeu: 

5 puncte 

○ a) Patima, slăbiciunea și murirea; 

○ b) Puterea și nemurirea; 

○ c) Dumnezeirea; 

○ d) Osânda veșnică. 
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3. Sfinții Părinți ne învață că în timpul celor 40 de zile de la moartea cuiva drag, în calitate de 

creștini, noi trebuie să împlinim anumite rânduieli care vor ușura starea sufletului până la 

judecata particulară. Selectează variantele corecte pe care le practică Biserica creștină pentru 

cei adormiți, în acest interval de timp: 

6 puncte 

 

 
 

□ a) Familia, prietenii, cei apropiați fac rugăciuni zilnice; 

□ b) Se facă milostenie în numele celui adormit, ajutând pe cei nevoiași cu orice au nevoie (fiecare 

credincios după putințele sale); 

□ c) Cei adormiți sunt pomeniți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie; 

□ d) Se face parastas încă din prima zi după ce a decedat cel drag. 

 

4. Mântuitorul Iisus Hristos, prin Moartea și Învierea Sa, a biruit moartea, dăruindu-ne din 

nou nemurirea. Alege varianta corectă care definește moartea din punct de vedere creștin: 

5 puncte 

 

 
 

○ a) Sfârșitul vieții și trecerea la neființă; 

○ b) O naștere pentru o viață nouă, nestricăcioasă și veșnică; 

○ c) O renaștere ciclică sau început noii vieți într-un alt corp fizic, după fiecare moarte biologică; 

○ d) Pierderea personalității și a conștiinței. 

 

5. Sfântul Apostolul Pavel, în Epistola I Tesloniceni 4, 13-14, ne încurajează că, pe cei care au 

murit cu nădejdea în Înviere, Hristos îi va ridica spre nemurire. ”Să nu vă întristați, ca 

ceilalți, care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa (credem) 

că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El”. Pornind de la acest 

citat,  apreciază cu Adevărat sau Fals următoarele enunțuri: 

6 puncte 
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 Adevărat Fals 

a) Când ne punem în genunchi și ne rugăm pentru cei 

dragi, adormiți în Domnul, aducem mângâiere acestora; 

○ ○ 

b) Gustând bucuria desăvârșită din împărăția lui 

Dumnezeu, cei adormiți uită de noi și tot trecutul de pe 

pământ; 

○ ○ 

c) Când aprindem pentru noi o lumânare, nu uităm să 

aprindem și pentru cei adormiți pentru ca Dumnezeu să-i 

pomenească întru Împărăția Sa; 

○ ○ 

d) Când facem o faptă bună o facem și în numele celor 

dragi adormiți ai noștri; 

○ ○ 

e) Pentru liniștea noastră, este mai bine să-i uităm pe cei 

dragi adormiți; 

○ ○ 

f) Cei adormiți pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie. ○ ○ 

 

6. Învierea este  cea mai mare bucurie și nădejde pentru omenire, reprezentarea ei 

iconografică putând fi observată mai jos. Această bucurie va fi împlinită și desăvârșită la un 

alt eveniment din istoria omenirii. Alege enunțul corect: 

4 puncte 

 

 
 

○ a). Acest eveniment este a doua venire a lui Hristos; 

○ b) Acest eveniment va avea loc când se vor uni toate popoarele și statele sub un singur drapel, o 

singură constituție și un singur guvern; 

○ c) Acest eveniment se va împlini la rezidirea Templului de la Ierusalim; 

○ d) Când se vor contopi toate credințele din lume va avea loc învierea. 
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7. Prorocul Isaia, redat în imaginea de mai jos, a profețit despre învierea noastră, astfel: 

„Morții Tăi vor trăi și trupurile lor vor învia!” (Isaia 26, 19). Conform Sfintei Scripturi, 

trupurile înviate ale drepților vor avea anumite trăsături. Selectează acele însușiri care vor fi 

specifice trupurilor înviate:  

6 puncte 

 

 
 

□ a) Vor învia întru slavă; 

□ b) Toate trupurile înviate vor fi identice;  

□ c) Vor fi nestricăciose; 

□ d) Vor fi nematerialnice. 

 

8. Știința și-a pus problema învierii trupurilor, conform învățăturii Sfintei Scripturi. Astfel, 

studenții lui Newton își puneau această întrebare: „Oare cum va învia Dumnezeu trupurile 

noastre?” Ca răspuns, fizicianul a luat un pumn de nisip, l-a pus pe masa laboratorului său, a 

amestecat nisipul cu niște pilitură de fier și apoi le-a cerut studenților să despartă fierul de 

nisip. Cu ce soluție au venit aceștia? Alege răspunsul corect: 

5 puncte 

 

○ a) Răspunsul studenților a fost că este imposibil acest proces;  

○ b) Studenții au luat un magnet cu care, în câteva clipe, au extras particulele de fier din nisip; 

○ c) Studenții au încercat să despartă fărmăturile de nisip de pilitura de fier cu mană; 

○ d) Studenții au pus amestecul într-un vas cu apă. Pilitura plutea iar nisipul se scufunda. 

 

9. Sir Isaac Newton spunea: „Dacă eu pot face așa ceva, atunci și Dumnezeu, care a făcut 

lumea și oamenii, poate să adune la sfârșitul vremurilor toate particulele corpului nostru și 

să-l învie!” Ajutându-te și de imaginea de mai jos, realizează corespondența între enunțul 

„După învierea de obște va avea loc” și varianta corectă de răspuns: 

4 puncte 
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După învierea de obște va avea loc 

○ a) Judecata de apoi; 

○b) Pogorârea Duhului Sfânt; 

○ c) Judecata particulară; 

○ d) A doua venire a lui Hristos. 

 

10. Noțiunea de iad a fost de multe ori deformată de reprezentările grosiere și materiale, care 

i-au fost atribuite de literatura medievală din Apus. Conform Starețului Zosima, din celebrul 

roman ,,Frații Karamazov'' al lui Dostoievski, iadul este: 

5 puncte 

 

○ a) suferința de a nu mai putea iubi; 

○ b) incinerarea sufletelor cu focul material; 

○ c) un loc din miezul pământului; 

○ d) sentimentul continuu de părere de rău pentru greșelile făcute. 

 

11. La judecata de apoi Dumnezeu nu supune pe nimeni în mod nemilos la chinuri. Suferința 

de acolo este asumată conform modului de viețuire de pe pământ, prin mustrarea veșnică a 

conșțiinței. Selectează acele fapte care au consecință mustrarea conșiinței în veșnicie, dacă ele 

nu au fost mărturisite: 

4 puncte 

 

□ a) furtul material și intelectual; 

□ b) violența sub toate formele: de la cea psihică (adresarea cuvintelor umilitoare și jignitoare) până 

la cea fizică (bătăi și lovituri, ucidere); 

□ c) atașarea de bogății materiale și indiferență față de cei care flămânzesc; 

□ d) poluarea și degradarea vieții pe pământ, în numele unor interese economice; 

□ e) ajutorarea celor nevoiași. 

 

12. Dumnezeu fiind Iubirea, Bunătatea și Milostivirea supremă, nu vrea să piardă nicio ființă 

umană. Astfel, ,,acela care face voia lui Dumnezeu, va trăi veșnic.'' (I Ioan 2,17). Selectează 

variantele care reprezintă modalități de îndreptare ale omului în vederea mântuirii: 

5 puncte 

 

 
 

□ a) Rugăciunea și faptele bune; 

□ b) Spovedania și Împărtășania; 

□ c) Credința că, indiferent de fapte, Dumnezeu ne va ierta, Acesta fiind Preamilostiv; 

□ d) Împodobirea cu valori și virtuți creștine. 
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13. Un excelent exemplu de iertare și iubire din partea Părintelui nostru Creator, pentru toți 

cei care se întorc la Tatăl, a fost lăsat de Însuși Hristos în pilda fiului risipitor, reprezentată în 

imaginea de mai jos. Alege învățăturile care se desprind din această pildă: 

5 puncte 

 

 
 

□ a) Dumnezeu ne așteaptă iertător cu brațele larg deschise; 

□ b) Dumnezeu ne iese în cale și face primul pas spre împăcare, credința Sa necondiționată în om 

nedezmințindu-se niciodată;  

□ c) Atunci când suntem lăsați singuri de prieteni la necaz, să nu uităm că Dumnezeu, ca un Tată 

Bun, este cu noi și ne cheamă să ne ridicăm din noroiul patimilor și al desfrânării; 

□ d) Dumnezeu ne primește pocăința, dar nu ne mai oferă aceeași demnitate de fii ai Săi. 

 

14. În Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31), Mântuitorul Hristos ne 

prezintă două tipuri umane, care, după moarte, își primesc răsplata pentru cele ce au făcut în 

timpul vieții, învățându-ne că există o judecată după moarte. Selectează afirmațiile de mai jos, 

în funcție de corectitudinea/incorectitudinea lor: 

5 puncte 

 

 Corect Incorect 

a) Judecata particulară este completă deoarece se face întregii naturi 

umane: atât sufletului, cât şi trupului; 
○ ○ 

b) Judecata particulară nu este definitivă, abia la judecata universală 

omul putând fi judecat în ansamblul său;. 
○ ○ 

c) Omul este responsabil doar de faptele sale, nu și de ceea ce fac 

alți oameni care îl au ca model de viață și care îi continuă ideile sau 

acțiunile; 

○ ○ 

d) Fiecare om merge la judecată în funcție de starea în care se află 

în momentul morții: virtuos sau decăzut; 
○ ○ 

e) Judecata particulară este făcută de Hristos, întrucât: „Tatăl nu 

judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului” (Ioan 5, 22). 
○ ○ 

 

15. Sfânta Liturghie, care recapitulează întreaga viață și activitate a Mântuitorului Iisus 

Hristos, de la Naștere până la Înălțarea Sa, preface Sfânta Jertfă în Trupul și Sângele 

Domnului pe Masa Sfântului Altar. Scrie, într-un enunț, pe spațiul de mai jos, ce simbolizează 

Masa din Sfântul Altar: 

4 puncte 
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Răspuns: ........................................................................................................................................ 

 

16. Prima profeție mesianică din Cartea Facerii, cap 3, 15: „Dușmănie voi pune între tine și 

între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa 

călcâiul”, dădea speranța lui Adam că moartea va fi nimicită. La cine se referă Dumnezeu 

când zice: „sămânța femeii”? 

4 puncte 

 

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

 

17. Una dintre cântările pentru cei adormiți arată câtă nevoie au de rugăciunile noastre: „Ci 

vă rog pe voi să vă rugați neîncetat lui Hristos-Dumnezeu pentru mine (…) să mă așeze unde 

este lumina vieții”.  Ce altă faptă creștinească putem să facem pentru sufletul celui plecat? 

4 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

18. Sufletele celor adormiți sunt mângâiate de dragostea noastră. Astfel, Biserica a rânduit 

slujbe și rugăciuni pentru toți adormiții din toate vremurile, o astfel de slujbă fiind surprinsă 

și în imaginea de mai jos.  Cum se numește slujba prin care îi pomenim pe cei adormiți? 

4 puncte 

 

 
Răspuns: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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19. Despre înviere și viață veșnică mărturisim la fiecare Sfânta Liturghie, în Simbolul 

Credinței stabilit la Sinodul I și II ecumenic de către Sfinții Părinți. Scrie cele două articole 

din Crez care mărturisesc această învățătură: 

4 puncte 

 
 

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

 

20. Vizionează videoclipul intitulat ”Dacă ați ști cât de mult cer ajutor cei adormiți” de la 

linkul următor: https://www.youtube.com/watch?v=I7UKxIjFpWw&feature=emb_logo 
 și redactează un scurt text de maxim 100 de cuvinte care să cuprindă învățăturile pe care le 

poți  extrage din istorioara relatată privind rugăciunile pentru cei adormiți:  

10 puncte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I7UKxIjFpWw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I7UKxIjFpWw
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare ,,Învățătura de credință” 
 

 

Numele și prenumele elevului: __________________________________ 

Unitatea de învățământ: _______________________________________ 

Clasa:  ______________________________________________________ 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

  

Întrebarea 11 
 

 

Întrebarea 2 

  

Întrebarea 12 
 

 

Întrebarea 3 

  

Întrebarea 13 
 

 

Întrebarea 4 

  

Întrebarea 14 
 

 

Întrebarea 5 

  

Întrebarea 15 
 

 

Întrebarea 6 
 

 

Întrebarea 16 
 

 

Întrebarea 7 
 

 

Întrebarea 17 
 

 

Întrebarea 8 
 

 

Întrebarea 18 
 

 

Întrebarea 9 
 

 

Întrebarea 19 
 

 

Întrebarea 10 
 

 

Întrebarea 20 
 

 

Total: 100 puncte 

 

 

 

TE FELICIT! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare ,,Învățătura de credință” 
 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

 a (5 p.) 

 

 

Întrebarea 11 
a, b,c, d (4 p.) 

 

Întrebarea 2 

a (5 p.) 

 

 

Întrebarea 12 
a, b, d (5 p.) 

 

Întrebarea 3 

a, b,c (6 p.)  

Întrebarea 13 
a, b, c (5 p.) 

Întrebarea 4 

b (5 p.) 

 

 

Întrebarea 14 

5 p. 

b,d,e-corect 

a,c- incorect  

1 p. pentru fiecare 

corespondență făcută 

(5x1p.= 5 p.) 

 

Întrebarea 5 

 A= a, c,d, f 

F= b, e (6 p.) 

1 p. pentru fiecare 

corespondență făcută 

(6x1p.= 6p) 

 

Întrebarea 15 

Mormântul 

Mântuitorului  

Amin (4 p.) 

 

Întrebarea 6 
 a(4 p.) 

 

Întrebarea 16 

Domnul Iisus 

Hristos  

(4 p.). 

 

Întrebarea 7 
a,c,d (6 p.) 

 

Întrebarea 17 

Milostenia/pomana 

(4 p.) 

 

Întrebarea 8 
b (5 p.) 

 

Întrebarea 18 

parastas/Parastas  

(4 p.) 

 

Întrebarea 9 
a (4 p.) 

 

Întrebarea 19 

Aștept învierea 

morților și viața 

veacului ce va să fie. 

(4 p.) 

 

Întrebarea 10 
 a (5 p.) 

 

Întrebarea 20 
(10 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare ,,Învățătura de credință” 
 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet:  Sursa: FreeDomain, canva.com ; 

1 Sursa: www.doxologia.ro ; 

3  Sursa: www.doxologia.ro ; 

4 Imagine din domeniul public, de Victoria Popa - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Invierea_Domnului_scena_interior_

capela_2.jpg, ultima accesare la 27.06.2020, ora 23:10; 

5 Sursa: www.doxologia.ro ; 

6 Imagine din domeniul public, By Unknown author - Self-photographed by Gunnar Bach, 

February 2004, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1252790, ultima 

accesare la 27.06. 2020, ora 23:40; 

7 Sursa: www.doxologia.ro ; 

9 Sursa: www.doxologia.ro ; 

12 Imagine din domeniul public, de katie175 de la Pixabay, 

https://pixabay.com/it/photos/bibbia-vecchio-testamento-4179472/  , ultima accesare la 

25.06.2020, ora 22:43; 

13 Sursa: www.doxologia.ro ; 

14 Imagine din domeniul public, By Unknown author, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Nicaea_icon.jpg , ultima accesare la 

25.06.2020, ora 22:48; 

15 Autor imagine: Simona Necșoiu; 

16 Imagine din domeniul public, Contribute by Arabs For Christ, 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/rich-man-lazarus/, ultima accesare la 

25.06.2020, ora 22:53; 

19 Sursa: www.doxologia.ro ; 

20 Video- Sursa: canalul YouTube ,,Gânduri din Ierusalim”: 

https://www.youtube.com/watch?v=I7UKxIjFpWw, ultima accesare la 01.07.2020, ora 

22:25; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Invierea_Domnului_scena_interior_capela_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Invierea_Domnului_scena_interior_capela_2.jpg
http://www.doxologia.ro/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1252790
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://pixabay.com/it/users/katie175-1833633/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4179472
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4179472
https://pixabay.com/it/photos/bibbia-vecchio-testamento-4179472/
http://www.doxologia.ro/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Nicaea_icon.jpg
http://www.freebibleimages.org/illustrations/rich-man-lazarus/
http://www.doxologia.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=I7UKxIjFpWw
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UNITATEA II 
Trăirea învăţăturii creştine 
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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/cbXbiyqpH1GptzEC9  

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 
Unitatea de învățare: Trăirea învăţăturii creştine 

Competențe specifice vizate: 
o 1.3. Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme 

actuale; 

o 2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

o 3.2. Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele; 

o 4.1. Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine; 

o 4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor; 

Timp de lucru: 40 de minute 

Bibliografie: 

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

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

Biblic și de Misiune Ortodoxa, ediție 2008; 

2. Sfântul MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, traducere, 

introducere și note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae; București: Editura Harisma, 2018; 

3. Preot prof. univ. dr. COSMA, Sorin, O abordare creștină a bioeticii, Timișoara, Editura 

Marineasa, 2007;  

4. BLANCO, Laura – CARBONELL, Silvia,  Vituți și Valori Creștine, București, Editura Societății 

Biblice Interconfesionale din România, 2016; 

5. MUHA,Corneliu, Religie: Clasa a XII-a: auxiliar didactic pentru elevi, Iași: Editura Sf. 

Mina, 2009; 

6. *** Programe școlare – Religie - Cultul Ortodox - Clasele a IX-a - a XII-a , București: 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, 2008; 

7. http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=fericire%2Csuferin%FE%E3, la 7.06.2020, ora 

16:34. 

 

 

 

https://forms.gle/cbXbiyqpH1GptzEC9
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=fericire%2Csuferin%FE%E3
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare: „Trăirea învăţăturii creştine” 
 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte 

 

1. Omul a fost creat de Dumnezeu cu posibilitatea de a fi nemuritor, în funcție de cum avea 

să-ți folosească libertatea. Alege continuarea corectă a enunțului următor: Viața este sacră, 

fiind cel mai mare dar de la Dumnezeu, de aceea… 

4 puncte 

 

o ○ a) ea trebuie prețuită, conservată și ocrotită; 

o ○ b) trebuie folosită pentru plăceri, fără a ne gândi la consecințe; 

o ○ c) poate fi neglijată, trăind un stil de viață nesănătos (lipsa igienei, lipsa mișcării fizice, nutriție 

precară și consumul de substanțe nocive); 

o ○ d) fiecare persoană în parte este stăpână pe viața ei, fapt pentru care poate face ce voiește cu ea. 

 

2. Ultimele șase porunci din Decalog, îndreptate spre apărarea demnității umane, reprezintă 

Legea lui Dumnezeu, menită ,,să consfințească valoarea vieții omenești, ca dar divin, și 

datoria fiecăruia de a respecta viața aproapelui, asemenea vieții proprii”. Precizează a câta 

poruncă oprește uciderea: 

4 puncte 

 
 

o ○ a) Porunca a V-a; 

o ○ b) Porunca a VI-a; 

o ○ c) Porunca a VII-a; 

o ○ d) Porunca a VIII-a; 

o ○ e) Porunca a IX-a; 

o ○ f) Porunca a X-a. 

 



red-religie.ro 

 

 
 20 

 
3. Primejdiile asupra darului divin al vieții sunt multe, începând  cu violența și terminând cu 

eutanasia și suicidul. Asociază stările negative care pot primejdui viața, aflate pe coloană, cu 

cele trei posibile consecințe: 

3 puncte 

 

 

4. Precum fluturii nu zboară prin locuri murdare, ci caută numai locuri curate și frumos 

mirositoare, asemenea și noi trebuie să fim atrași doar de virtuți și valori creștine care 

combat orice act împotriva vieții. Selectează care sunt aceste virtuți și ce acte împotriva 

vieții pot preveni:  
3 puncte 

 

 
 

 

5. Uciderea este doar finalitatea violenței. De aceea, Hristos vine cu un aspect preventiv, 

spunând că la judecată va fi vinovat nu doar cel care ucide, ci oricine se mânie sau 

adresează cuvinte grele aproapelui. (Matei 5, 21-22). Astfel, violența poate fi de mai multe 

feluri. Selectează tipurile de violență: 

6 puncte 

 a) Sinucidere: b). Eutanasie: c). Ucidere: 

1. Neacceptarea suferinței, pierderea 

credinței în înviere și viața veșnică; 
○ ○ ○ 

2. Deznădejdea, frica de a trece prin 

greutăți, pierderea încrederii în 

bunătatea și milostivirea lui 

Dumnezeu; 

○ ○ ○ 

3. Mânia, ura. ○ ○ ○ 

 a). Sinucidere: b) Eutanasie: c) Ucidere: 

1. Dragostea, iertarea, blândețea; ○ ○ ○ 
2. Credința, înțelepciunea de a 

înțelege pronia lui Dumnezeu și 

faptul că suferința ne smerește și 

ne apropie de dobândirea 

Împărăției lui Dumnezeu; 

○ ○ ○ 

3. Nădejdea, iertarea de sine, 

pocăința, tăria și curajul de a trece 

peste nevoințele vieții. 
○ ○ ○ 
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 □ a) educațională: mustrarea din partea părinților, profesorilor, preoților; 

 □ b) fizică: prin bătăi, lovituri cauzatoare de răni; 

 □ c) militară: înrolarea în armată și stagiul militar; 

 □ d) verbală: adică țipete, înjurături; 

 □ e) psihică: ce duce la pierderea stimei de sine sau poate prezenta tulburări de integrare socială. 

 
6. Imaginea de mai jos ne amintește de Predica de pe Munte în care Mântuitorul Hristos a 

rostit cele 9 „Fericiri” ce reprezintă Legea morală a Noului Testament. Selectează care 

„Fericire” se referă la oprirea violenței: 

4 puncte 

 

○ a) „Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor” (Matei 5, 10); 

○ b) „Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9); 

○ c) „Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia” (Matei 5, 4); 

○ d) „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7). 

 

7. Dumnezeu îl avertizează pe Cain, înainte de a comite fapta nesăbuită împotriva fratelui său 

mai mic, Abel: „Pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, 

oare nu-ți este fața senină?” (Facerea 4, 6-7). Notează care este sentimentul nociv, care l-a 

determinat pe Cain să comită prima ucidere din istoria omenirii: 

5 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

8.  Agresivitatea poate viza și viața proprie, concretizată în suprimarea ei. În acest caz, crima 

devine sinucidere sau suicid. Identifică și selectează cauzele care pot duce la stări de 

deznădejde și depresie, prezentate și în imaginea de mai jos și de care trebuie să ne ferim în 

viață: 

6 puncte 
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 □ a) Iertarea de sine, alungarea urii și furiei asupra propriei persoane; 

 □ b) „Consecința mustrărilor de conștiință și a deznădejdii care sufocă viața sufletească”; 

 □ c) „Eșecul de ordin școlar, profesional, familial (decepții în dragoste, divorț, maltratări), 

economic (șomaj, faliment)”; 

 □ d) Pocăința sinceră și încredințarea în bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. 

 

9. Când Pavel și Sila erau întemnițați „s-a făcut cutremur mare și îndată s-au deschis toate 

ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise 

ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit” (Fapte 16, 

24-28). Alege finalul corect al acestui eveniment: 

5 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ a) Iar Pavel și Sila, reușind să fugă, au intrat în oraș, propovăduind cum Dumnezeu i-a eliberat din 

temniță; 

 ○ b) Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici; 

 ○ c) Dar, observând că Pavel și Sila n-au apucat încă să fugă împreuna cu restul prizonierilor, i-a 

legat la loc în butuci. 

 

10. Deznădejdea, gândul sinuciderii, fuga de bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, stări 

reprezentate și în imaginea de mai jos, sufocă orice act de pocăință. Selectează la ce ne 

îndeamnă învățătura creștină pentru scăparea din aceste primejdii: 

6 puncte 
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 □ a) Rugăciunea stăruitoare; 

 □ b) Spovedania și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos; 

 □ c) Refugiul în muzică și distanțarea socială; 

 □ d) Ascultarea de un duhovnic bun și găsirea scopului final al vieții, desăvârșirea eternă în 

Dumnezeu. 

 
11. Alt act împotriva vieții este eutanasia, reprezentată simbolic prin imaginea de mai jos. 

Acest termen a fost utilizat pentru prima oară de filosoful englez Francis Bacon (1561-1626). 

Selectează ce însemnă cuvântul ,,eutanasia” în limba greacă:  

5 puncte 

 

 

 

o ○ a) „suferință insuportabilă”; 

o ○ b) „moarte grea”; 

o ○ c) „moarte bună”; 

o ○ d) „moarte în timpul somnului”.  

12. „În zbuciumul suferinței sale cumplite, Franz Kafka (1883-1924), scriitor ceh de origine 

evreu, spunea pe patul morții medicului: «Dacă nu mă omori, ești un criminal!»”. 

Concluzionând aceste cuvinte ale lui Kafka, susținute de imaginea de mai jos, selectează care 

ar fi definiția eutanasiei: 

5 puncte 
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13. Eutanasia este percepută de către cei care nu acceptă „că Dumnezeu este «înțelesul» ultim 

al vieții umane (eticienii vitaliști), ca un «mercy killing» (ucidere din milă)”. Selectează care 

dintre următoarele afirmații sunt conforme cu etica vitalistă și care sunt conforme cu cea 

creștină:  

8 puncte 

 

14. „Ispitele vieții pun în fața tinerilor posibilitatea desfrânării, a laxismului, a delăsării”. 

Astfel, tinerii înlănțuiți de vicii își pierd demnitatea, luciditatea și libertatea. Asociind, în 

mod corect, enunțurile de mai jos, vei descoperi ceea ce ne învață Sfântul Maxim 

Mărturisitorul: 

5 puncte 

 
 

 

 
 

o ○ a) Metoda de provocare rapidă și fără durere a unei morți imediate, pentru bolnavii incurabili, 

cu scopul de a le curma suferința; 

o ○ b) Moartea provocată de infarct în timpul unei stări de bucurie sau în timpul unei experiențe 

entuziasmant de plăcute; 

o ○ c) Moartea primită cu liniște sufletească în urma unei vieți trăite cu demnitate morală. 
 

 a) Etica vitalistă: b) Etica creștină: 

1. Nici cele mai grele suferințe nu îndreptățesc 

distrugerea vieții, acestea acordând creștinului șansa 

la căința pentru greșelile sale; 
○ ○ 

2. „Este imoral să tolerezi, să accepți sau să impui 

suferința”; 
○ ○ 

3. „Viața este o posesie, de aceea, fiecare este 

autonom, putând face cu ea ceea ce dorește”; 
○ ○ 

4. Viața este sacră, darul lui Dumnezeu, Care este 

izvorul vieții. Ea trebuie prețuită, conservată  și 

ocrotită. 
○ ○ 
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a) ci 

desfrânarea; 

b) ci slava 

deșartă; 

c) (ci) lăcomia 

pântecelui; 

d) ci iubirea 

de bani; 

e) care vine din 

negrija minții de-

a cultiva cele 

firești”. 

1. „Nu mâncărurile 

sunt rele 
○ ○ ○ ○ ○ 

2. Nici facerea de 

prunci (nu este rea) 
○ ○ ○ ○ ○ 

3. Nu banii (sunt 

răi) 
○ ○ ○ ○ ○ 

4. Nici slava (nu 

este rea) 
○ ○ ○ ○ ○ 

5. Așa, nimic nu e 

rău din cele ce sunt 

decât reaua lor 

întrebuințare 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
15. Sfântul Apostol Pavel, prezentat în icoana de mai jos, afirmă: „Toate îmi sunt îngăduite 

dar nu toate îmi sunt de folos” (1 Corinteni 6, 12). Determină care dintre faptele următoare 

sunt de folos spre mântuirea sufletului: 

4 puncte 

 
16. „Demnitatea umană este astăzi atacată și de nenumărate practici făcute în numele științei, 

ca de exemplu, clonarea sau ingineria genetică, ce au scopul de a manipula viața umană și 

care sunt imorale”. Realizează corespondența între rânduri și coloane: 

4 puncte 

 

 

 a) Îmi sunt de folos spre 

mântuirea sufletului: 

b) Nu îmi sunt de folos 

spre mântuirea sufletului: 

1. Rugăciunea și postul; ○ ○ 

2. Vizualizarea conținutului pornografic;  ○ ○ 
3. A citi o carte; ○ ○ 
4. Fumatul. ○ ○ 
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17. Sfânta Scriptură este o mină plină de sfaturi înțelepte unde putem găsi și soluții care 

combat violența, suicidul și eutanasia. Găsește sfaturile, ale căror trimiteri scripturistice le ai 

scrise în dreapta imaginii, și notează-le în câmpul de mai jos: 

8 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

 

18. Însuși Hristos acceptă drumul umilinței, suferinței și al durerii pentru ca să ne arate că în 

spatele acestei dureri, uneori insuportabile, răsare biruința Învierii. Caută în Sfânta 

Scriptură continuarea învățăturii Mântuitorului surprinsă în imaginea de mai jos: 

5 puncte 

 

 a) Clonarea: b) Ingineria genetică: 

1. „Anulează individualitatea și specificul 

persoanei umane”; 
○ ○ 

2. „Transformă embrionul uman într-un 

simplu material folosit la diferite 

experimente”. 

○ ○ 

 
 

Răspuns: 

..................................................................................................... 
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19. Din toate cele spuse până acum reiese că rolul nostru este de a sta în apărarea demnității 

umane și a vieții, încă de la fecundarea ei. Viața trebuie restituită lui Dumnezeu spre 

desăvârșirea ei veșnică, sufletul nostru să aspire spre cer precum puful păpădiei. Notează, în 

câmpul de mai jos, care este ținta finală din perspectiva creștină: 

4 puncte 

 
Răspuns: 

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

 

20. Laureatul Nobel pentru pace, Martin Luther King (1929-1968), luptând împotriva 

rasismului, a sperat că într-o bună zi va dispărea ura și discriminarea dintre negri și albi. El 

este renumit pentru expresia „I have a dream” (Eu am un vis). Inspirându-te din clipul de 

mai jos, notează, în cel puțin trei idei, modalitățile prin care noi putem apăra viața și 

demnitatea umană: 

6 puncte 

 
Răspuns: 

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

 

Life Vest Inside - Kindness Boomerang - ,,One Day" 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nwAYpLVyeFU&feature=emb_logo 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nwAYpLVyeFU&feature=emb_logo
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Trăirea învăţăturii creştine” 
 

 

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 învăţăturii creştine” 

 
 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 
a (4 p.) 

 

Întrebarea 11 
c (5 p.) 

 

 

Întrebarea 2 

b (4 p.) 

 

 

Întrebarea 12 

a (5 p.) 

 

 

Întrebarea 3 

1 b; 2 a; 3 c  (3 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(3x1p=3p) 

 

 

Întrebarea 13 

1 b; 2 a; 3 a; 4 b (8 

p.) 

2 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(4x2p=8p) 

 

Întrebarea 4 

1 c; 2 b; 3 a (3 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(3x1p=3p) 

 

Întrebarea 14 

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

e (5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 5 
b, d, e (6 p.) 

 

Întrebarea 15 

1 a; 2 b; 3 a; 4 b (4 

p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(4x1p=4p) 

 

Întrebarea 6 
b (5 p.) 

 

Întrebarea 16 

1 a; 2 b (4 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(2x2p=4p) 

 

Întrebarea 7 
Invidia (5 p.) 

 

Întrebarea 17 

1. Pune-ţi nădejdea 

în Domnul din 

toată inima ta şi nu 

te bizui pe 

priceperea ta. 

2. Omul mânios 

aţâţă cearta, pe 

când cel domol 

linişteşte 

aprinderea. 

3. Fericiţi cei ce 

plâng, că aceia se 

vor mângâia. 

4. Dacă am primit 

de la Dumnezeu 

cele bune, nu vom 

primi oare şi pe 
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cele rele? (8p.) 

2 puncte pentru 

fiecare citat 

(4x2p=8p) 

 

Întrebarea 8 
b, c (6 p.) 

 

Întrebarea 18 

nu-şi mai aduce 

aminte de durere 

datorită bucuriei că 

s-a născut om în 

lume (5 p.) 

 

Întrebarea 9 
b (5 p.) 

 

Întrebarea 19 

Mântuirea 

sufletului și 

dobândirea vieții 

veșnice (4 p.) 

 

Întrebarea 10 
a, b, d (6 p.) 

 

Întrebarea 20 

(6 p.) 

2 puncte pentru 

fiecare idee 

(3x2p=6p) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare: „Trăirea învăţăturii creştine” 
 

 

 

 
 
 
 

Nr. 

întrebar

e 

Link imagine 

ANTET- Sursa: https://www.canva.com/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:55; 

1.  - 

2.  Sursa: https://www.canva.com/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:55; 

3.  - 

4.  - 

5.  Sursa: https://www.canva.com/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:55; 

6.  
Sursa: Good News Productions International and College Press Publishing/  

FreeBibleimages.org, http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-033-

beatitudes/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:45;  

7.  - 

8.  - 

9.  
Sursa: Sweet Publishing / FreeBibleimages.org, 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/paul-silas-prison/, ultima accesare la 

25.08.2020, Ora 02:55; 

10.  - 

11.  - 

12.  - 

13.  - 

14.  Sursa: https://www.canva.com/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:55; 

15.  Sursa: https://www.canva.com/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:55; 

16. 
Sursa: https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2015/08/sf-

maxim-marturisitorul-21-ianuarie.png?itok=F2MncF8i, ultima accesare la 

25.08.2020, Ora 02:45; 

17. - 

18. Sursa: https://www.canva.com/, ultima accesare la 25.08.2020, Ora 02:55; 

19. - 

20. 
Youtube Channel: LifeVestInsade, Kindness Boomerang - "One Day", 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nwAYpLVyeFU&feature=e

mb_logo la 20.06.2020 ora 15:50. 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-033-beatitudes/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-033-beatitudes/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/paul-silas-prison/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2015/08/sf-maxim-marturisitorul-21-ianuarie.png?itok=F2MncF8i
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2015/08/sf-maxim-marturisitorul-21-ianuarie.png?itok=F2MncF8i
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nwAYpLVyeFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nwAYpLVyeFU&feature=emb_logo
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UNITATEA III 
Exprimarea învăţăturii creştine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFESOR, DOCINEȚI NATAȘA 

LICEUL TEHNOLOGIC MARMAȚIA, SIGHETU-MARMAȚIEI, 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 
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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/PcRvvU77BQc5sPjM8  
 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine 

Competențe specifice vizate: 
o 1.2 prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră 

o 4.3 cunoașterea și promovarea valorilor creștine în societate; 

o 5.1 analizarea unor monumente de artă bisericească, evidențiind semnificația spirituală și 

valoarea artistică a acestora; 

o 5.2 argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învățătura de 

credință a Bisericii, cât și cunoștințe de la alte discipline. 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie:  
          1. PROGRAME ŞCOLARE RELIGIE CULTUL ORTODOX CLASELE a IX-a – a XII-a ŞI 

PENTRU ŞCOLILE DE ARTE ŞI MESERII Aprobat prin Ordinul ministrului NR. 5230 

/01.09.2008; 

          2. Orzetic, M., Măgdăliniș, A., Horobeț, F., et.al „ Ghid de proiectare didactică, disciplina 

Religie creștin-ortodoxă, clasele IX-XII, Editura Sf. Mina, Iași, 2004; 

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

Iași, 2012; 

         4. Drîmba, O., „Istoria culturii și civilizației” (selectiv), Vol.I-III,București, Editura Științifică 

și Enciclopedică, 1984. 

 

 

 

  

https://forms.gle/PcRvvU77BQc5sPjM8
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare Unitatea de învățare ,,Exprimarea învățăturii creștine” 
 

Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 puncte 

 

1. Arhitectura religioasă se caracterizează printr-o diversitate de stiluri. Fiecare religie și 

cult și-a dezvoltat un stil arhitectural reprezentativ. Alege imaginea și răspunsul care 

prezintă stilul arhitectural reprezentativ pentru Ortodoxie: 

4 puncte 

 

  
○ a) stilul gotic; ○ b) stilul bizantin; 

  

○ c) stilul renascentist; ○ d) stilul romanic. 

 

2. În imaginea de mai jos este prezentat cel mai important monument al arhitecturii 

bizantine. Selectează varianta corectă care numește acest monument: 

4 puncte 
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○ a) Catedrala Notre Dame din Paris; 

○ b) Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol (Istambul); 

○ c) Biserica Voroneț; 

○ d) Catedrala Sfântul Marcu din Veneția. 

 

3. Arhitectura bizantină s-a manifestat prin construirea unor edificii religioase celebre, 

precum e biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Alege varianta corectă de răspuns  care 

numește împăratul în timpul căruia a fost construită aceasta: 

4 puncte 

 

○ a) Constantin cel Mare; 

○ b) Justinian; 

○ c) Teodosie cel Mare; 

○ d) împărăteasa Irina. 

 

4. Biserica din imaginea de mai jos este construită în stilul romanic. Alege răspunsul corect 

care completează următoarea afirmație: Stilul romanic a luat naștere...  

4 puncte 

 

 

 

○ a) în timpul lui Carol cel Mare, între secolele VI-VII; 

○ b) în vremea lui Constantin cel Mare, în secolul IV; 

○ c) în timpul lui Carol cel Mare, între secolele VIII-IX. 
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5. Bifează imaginile și răspunsurile care prezintă corect cele mai reprezentative construcții 

ale stilului romanic: 

4 puncte 

 

  
□ a) Biserica Sf. Marcu din Veneția; □ b) Biserica Sf. Iacob din Compostella 

(Spania); 

  
□ c) Biserica Sf. Ambrozie din Milano; □ d) Biserica Rohia. 

 

6. Stilul gotic a apărut ca o direcție regională romanică în Franța. Selecteaza imaginea și 

răspunsul care prezintă cel mai reprezentativ monument gotic din  Franța: 

4 puncte 

 

  
○ a) Catedrala Notre Dame; ○ b) Catedrala din Reimns; 

  
○ c) Biserica Notre- Dame- de-Domes din Avignon; ○ d) Biserica Saint Germain din Toulouse. 
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7. Catedrala din Cologne, care datează din secolul XIII, prezentată în imaginea de mai jos, 

este considerată cea mai reprezentativă pentru stilul gotic din Germania. Alege 

caracteristicile remarcante ale acesteia: 

3 puncte 

 

 
 

□ a) vechime; 

□ b) dimensiune; 

□ c) proporția construcției; 

□ d) bogăția și varietatea decorului. 

 

8. Selectează imaginea și răspunsul care arată cel mai reprezentativ monument în stil 

renascentist din lume: 

4 puncte 

 

 
 

○ a) Catedrala Notre Dame din Paris; ○ b) Biserica Sf. Petru din Roma; 

 

  
○ c) Biserica Santa Maria dei Miracoli; ○ d) Domul din Florența. 



red-religie.ro 

 

 
 38 

9. Arta creștină a contribuit la crearea marilor stiluri și monumente prin care se exprimă 

frumusețea lui Dumnezeu. Selectează varianta corectă în care descoperi cea mai mare 

biserică din lumea creștină: 

4 puncte 

 

  
○ a) Biserica Sf. Sofia; ○ b) Catedrala Notre Dame din Paris; 

  
○ c) Biserica Palatului lui Carol cel Mare din 

Aachen; 

○ d) Biserica Sf. Petru din Roma. 

 

10. În Țara Românească se găsește cea mai veche biserică bizantină, păstrată în forma sa 

originală. Alege răspunsul corect care dă numele acesteia: 

4 puncte 

 

  
○ a) Vodița; ○ b) Tismana; 

  
○ c) Biserica Sf. Nicolae Domnesc; ○ d) Biserica mănăstirii Curtea de Argeș. 
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11. Stilul arhitectural muntenesc se dezvoltă în timpul domnitorului Mihai Viteazul. 

Selectează varianta de răspuns ce arată secolul în care s-a dezvoltat acest stil: 

4 puncte 

 

 
 

○ a) Secolul XIV; 

○ b) Secolul XVI; 

○ c) Secolul XVII; 

○ d) Secolul XI; 

 

12. Vechile biserici moldovenești de zid provin din epoca întemeierii Moldovei (1359) de 

către Bogdan Întemeietorul. Bifează imaginea și răspunsul care prezintă numele ctitoriei 

acestui domnitor: 

4 puncte 

 

  

○ a) Biserica Sf. Nicolae din Rădăuți; ○ b) Mănăstirea Bistrița; 

  

○ c) Mănăstirea Putna; ○ d) Mănăstirea Sihăstria. 
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13. Stilul arhitectural moldovenesc, se cristalizează în sec. XV-XVII. Selectează răspunsurile 

corecte ce dau numele domnitorilor în timpul cărora s-a conturat și dezvoltat acest stil: 

6 puncte 

 

□ a) Petru Rareș; 

□ b) Vasile Lupu; 

□ c) Ștefan cel Mare și Sfânt; 

□ d) Constantin Brâncoveanu. 

 

14. Istoria Moldovei cunoaște o perioadă de glorie pe toate planurile în timpul domnitorului 

Ștefan cel Mare și Sfânt. Alege variantele de răspuns care completează corect următoarea 

afirmație: Din punct de vedere al artei religioase, epoca domniei lui Ștefan cel Mare se 

remarcă prin... 

4 puncte 

 

 
 

a) cristalizarea stilului moldovenesc; 

b) numărul impresionant de ctitorii; 

c) numărul de lupte câștigate; 

d) eroism. 

 

15. Din cauza vremurilor istorice în Transilvania nu s-a putut dezvolta o arhitectură 

ortodoxă la fel de bogată ca-n Țara Românească și Moldova. Selectează varianta care arată 

ce biserici sunt reprezentative pentru această zonă: 

4 puncte 

 

○ a) bisericile din lemn; 

○ b) bisericile cu coloane și vitralii; 

○ c) bisericile în stil brâncovenesc; 

○ d) bisericile din piatră. 

 

16. UNESCO a inclus pe lista monumentelor de valoare istorică, cea mai veche biserică de 

lemn din lume, aflată în România, care datează din 1364. Bifează imaginea și răspunsul care 

arată numele acesteia: 

4 puncte 
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○ a) Biserica mănăstirii Bârsana; ○ b) Biserica mănăstirii Peri, Săpânța; 

  
○ c) Biserica de lemn din Ieud; ○ d) Biserica Sf. Arhangheli, Șurdești. 

 

17. În secolul IV, în Dobrogea, au apărut primele lăcașuri de cult creștine. Scrie cuvântul ce 

denumește stilul în care erau construite acestea: 

5 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

18  Construcțiile religioase în stil renascentist sunt mai puțin numeroase decât cele romanice 

și gotice. Notează, pe spațiul liber de mai jos, numele țării în care se găsesc cele mai celebre 

construcții religioase în stil renascentist: 

5 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

19. În urma vizionării filmului de mai jos, răspunde, în 30-50 de cuvinte, la următoarele 

cerințe: a) Precizează stilul arhitectonic din care face parte monumentul istoric prezentat în 

videoclip; b) Identifică trăsăturile reprezentative ale acestui monument; c) Subliniază, într-

un enunț, valoarea și importanța monumentului din punct de vedere arhitectural. 

10 puncte 

 

Răspuns: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Biserica Neagră din Brașov (1,53 min.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vu0deDVoAI  
 

 

20. Alcătuiește un text argumentativ, de cel puțin 50 de cuvinte, în care să îți exprimi opinia 

despre următorul citat: „Arta este calea noastră spre cunoașterea lui Dumnezeu.” (Lucian 

Blaga). 

15 puncte 

 

În redactarea textului, trebuie: 

-să respecți construcția unui text de tip argumentativ, structura ideilor în scris, utilizarea 

mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii; 

 -să elaborezi propria argumentare în concordanță cu tema dată, identificând scopul, valorile și 

caracteristicile artei creștine; 

 -să prezinți argumente adecvate și să formulezi concluzii pertinente. 

 

Răspuns: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vu0deDVoAI
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare Unitatea de învățare ,,Exprimarea învățăturii creștine” 

 
 

Numele și prenumele elevului: __________________________________ 

Unitatea de învățământ: _______________________________________ 

Clasa:  ______________________________________________________ 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

  

Întrebarea 11 
 

 

Întrebarea 2 

  

Întrebarea 12 
 

 

Întrebarea 3 

  

Întrebarea 13 
 

 

Întrebarea 4 

  

Întrebarea 14 
 

 

Întrebarea 5 

  

Întrebarea 15 
 

 

Întrebarea 6 
 

 

Întrebarea 16 
 

 

Întrebarea 7 
 

 

Întrebarea 17 
 

 

Întrebarea 8 
 

 

Întrebarea 18 
 

 

Întrebarea 9 
 

 

Întrebarea 19 
 

 

Întrebarea 10 
 

 

Întrebarea 20 
 

 

Total: 100 puncte 

 

 

 

TE FELICIT! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare Unitatea de învățare ,,Exprimarea învățăturii creștine” 

 
 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

1 b (4 p.) 

 

 

Întrebarea 11 
11 b (4 p.) 

 

Întrebarea 2 

2 b (4 p.) 

 

 

Întrebarea 12 
12 a (4 p.) 

 

Întrebarea 3 

3 b (4 p.) 

 

 

Întrebarea 13 
13 a, b, c (6 p.) 

 

Întrebarea 4 

4 c (4 p.) 

 

 

Întrebarea 14 
14 a, b (4 p.) 

 

Întrebarea 5 

5 b,c (4 p.)  

Întrebarea 15 
15 a (4 p.) 

 

Întrebarea 6 
6 a (4 p.) 

 

Întrebarea 16 
16 c (4 p.) 

 

Întrebarea 7 
7 b, c, d (3 p.) 

 

Întrebarea 17 

17- basilical, 

Basilical, 

BASILICAL, 

BAZILICAL, 

bazilical, Bazilical 

(5 p.) 

 

Întrebarea 8 
8 b (4 p.) 

 

Întrebarea 18 

18- Italia, ITALIA 

(5 p.) 

 

Întrebarea 9 
9 d (4 p.) 

 

Întrebarea 19 
(10 p.) 

 

Întrebarea 10 
10 c (4 p.) 

 

Întrebarea 20 
(15 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare Unitatea de învățare ,,Exprimarea învățăturii creștine” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet- sursa: imagine din domeniul public, de la Ail Subway - Operă proprie, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23069104, ultima accesare la 20.08.2020, ora 22:10; 

1 1a Imagine din domeniul public, de la © Túrelio (via Wikimedia-Commons), 2002, CC 

BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1090639, ultima 

accesare la 18.07.2020, ora 20:17;  

1b Imagine din domeniul public https://pixnio.com/ro/media/stil-arhitectural-cupola-

cruce-vechi-arhitectura,   Bicanski, ultima accesare la 18.07.2020, ora 08:52; 

1c Imagine din domeniu public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=904982, Enne, ultima accesare la 

18.07.2020, ora 21:12; 

1d Imagine din domeniul public, de la Goldi64, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3956663, ultima accesare 

18.07.2020, ora 21:17; 

2 Imagine din domeniul public, de la Mark Ahsmann - Operă proprie, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30192683, ultima accesare la 

15.07.2020, ora 21:21; 

4 Imagine din domeniul public, de la Goldi64, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3956663, ultima accesare 18.07.2020, 

ora 21:17; 

5 5a Imagine din domeniul public, de la Nino Barbieri - Operă proprie, CC BY-SA 2.5: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1863357, ultima accesare la 

18.07.2020, ora 21:25; 

5b Imagine din domeniul public, de D. Stephen, operă 

proprie:https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_din_Santiago_de_Compostela,  ultima 

accesare la 18.07.2020, ora 22:08; 

5c Imagine din domeniul public, de la © Túrelio (via Wikimedia-Commons), 2002, CC 

BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1090639, ultima 

accesare la 18.07.2020, ora 20:17; 

5d Sursa: www.doxologia.ro ; 

6 6a Imagine din domeniul public, de la Haas Peter operă proprie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Paris, , ultima accesare, la 

15.07.2020, ora 14:18; 

6b Imagine din domeniul public, de la Grossel Yann, operă proprie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Reims, ultima accesare la 

09.07.2020, ora 13.51; 

6c Imagine din domeniul public, de la Sussbrich Rolf: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Avignon_Cathedral, ultima accesare la 09.07.2020, ora 

13.53; 

6d Imagine din domeniul public, de la Descouens Didier: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Saint-Sernin,_Toulouse, ultima accesare la 

09.07.2020, ora 13:55; 

7 Imagine din domeniul public, de la Heinrich Rolf: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_din_K%C3%B6ln, ultima accesare la 09.07.2020, ora 

13:58; 

8 8a Imagine din domeniul public, de la Haas Peter: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23069104
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1090639
https://pixnio.com/ro/media/stil-arhitectural-cupola-cruce-vechi-arhitectura
https://pixnio.com/ro/media/stil-arhitectural-cupola-cruce-vechi-arhitectura
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=904982
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3956663
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30192683
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3956663
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1863357
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_din_Santiago_de_Compostela
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1090639
http://www.doxologia.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Reims
https://en.wikipedia.org/wiki/Avignon_Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Saint-Sernin,_Toulouse
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_din_K%C3%B6ln
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Paris, ultima accesare la 

09.07.2020, ora 13.40; 

 8b Imagine din domeniul public, de la 

Alvesgaspar,https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma

, ultima accesare la 09.07.2020, ora 14:12 

8c Imagine din domeniul public, de la Descouens Didier: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_dei_Miracoli,_Venice,. ultima accesare la 

2020, ora 14:15; 

8d Imagine din domeniul public, de la Stoken Buce: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_Santa_Maria_del_Fiore, ultima accesare la 

09.07.2020, ora 14:25; 

9 9a Imagine din domeniul public, 

https://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Sofia_(Constantinopol), ultima accesare 

la 09.07.2020, ora 14:34; 

9b Imagine din domeniul public, de la Madhurantakam: 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris, , ultima accesare la 

19.07.2020, ora 09:39; 

9c Imagine din domeniul public, de la Aranas Uwe: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_din_Aachen, ultima accesare la 09.07.2020, ora 

14:40; 

9d Imagine din domeniul public, de la Admin , opera proprie: http://www.istorie-pe-

scurt.ro/bazilica-sfantul-petru-cea-mai-mare-biserica-din-lume/, ultima accesare la 

09.07.2020, ora 14:43; 

10 10a Imagine din domeniul public, de la Garitan G.: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vodi%C8%9Ba, ultima 

accesare la 09.07.2020, ora 15:11; 

10b Imagine din domeniul public, de la Ene Alexandru: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Tismana , ultima accesare 

la 09.07.2020, ora 15:15; 

10c Imagine sub licență liberă (poate fi copiată), din domeniul public: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_Sf._Nicolae_Domnesc.JPG, 

ultima accesare la 09.07.2020, ora 15:19; 

10d Imagine din domeniul public, de la Baboș Alexandru, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Curtea_de_Arge%C8%99, 

ultima accesare la 09.07.2020, ora 15:21; 

11  Imagine din domeniul public, de la Popp Mișu 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Misu_Popp_-_Mihai_Viteazul.jpg,  

ultima accesare 15.07.2020, ora 12:12; 

12 12a Imagine din domeniul public, de la Tamas Gyarmati: https://destepti.ro/biserica-sf-

nicolae-din-radauti-radauti , ultima accesare la 19.07.2020, ora 10:05 

12b Sursa: www.doxologia.ro , https://doxologia.ro/locuri-de-pelerinaj/manastirea-

bistrita, ultima accesare la 19.07.2020, ora 10.11; 

12c Imagine din domeniul public, de la Goliath, operă proprie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Putna , ultima accesare la 

19.07.2020, ora 10:17; 

12d Imagine din domeniul public, de la Suceveanu Cezar, operă proprie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Sih%C4%83stria, , ultima 

accesare la 15.07.2020, ora 17:25; 

14 Imagine din domeniul public, de la Ștefănescu D.: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B, ultima 

accesare la 15.07.2020, ora 17:54; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_dei_Miracoli,_Venice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_Santa_Maria_del_Fiore
https://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Sofia_(Constantinopol)
https://simple.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_din_Aachen
http://www.istorie-pe-scurt.ro/bazilica-sfantul-petru-cea-mai-mare-biserica-din-lume/
http://www.istorie-pe-scurt.ro/bazilica-sfantul-petru-cea-mai-mare-biserica-din-lume/
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vodi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Tismana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_Sf._Nicolae_Domnesc.JPG
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Curtea_de_Arge%C8%99
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Misu_Popp_-_Mihai_Viteazul.jpg
https://destepti.ro/biserica-sf-nicolae-din-radauti-radauti
https://destepti.ro/biserica-sf-nicolae-din-radauti-radauti
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/locuri-de-pelerinaj/manastirea-bistrita
https://doxologia.ro/locuri-de-pelerinaj/manastirea-bistrita
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Putna
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Sih%C4%83stria
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B
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16 16a Imagine din domeniul public, de la Krawet Ania, operă proprie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_B%C3%A2rsana, , ultima 

accesare la 15.07.2020, ora 19:51; 

16

b 

Imagine din domeniul public, de la Stroe Andrei, operă proprie, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_S%C4%83p%C3%A2n%C

8%9Ba-Peri ultima accesare la 15.07.2020, ora 19:56; 

16c Imagine din domeniul public, de la , Țetcu Mircea Rareș, operă proprie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Ieud_Deal, ultima accesare la 

15.07.2020, ora 20:06; 

16

d 

Imagine din domeniul public, de la Idobi, operă proprie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_%C8%98urde%C8%99ti , ultima 

accesare la 15.07.2020, ora 20:15; 

19 Video-Sursa: canalul YouTube 

,,Apolloniatv”:https://www.youtube.com/watch?v=2Vu0deDVoAI,  ultima accesare la 

15.07.2020, ora 20:36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_B%C3%A2rsana
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_S%C4%83p%C3%A2n%C8%9Ba-Peri
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_S%C4%83p%C3%A2n%C8%9Ba-Peri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Ieud_Deal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_%C8%98urde%C8%99ti
https://www.youtube.com/watch?v=2Vu0deDVoAI
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UNITATEA IV 
Spiritualitate şi viaţă creştină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR, BĂRBOS FELICIA PROFESOR, MĂRCUȘ GIANINA 
LICEUL ,,AVRAM IANCU", CLUJ NAPOCA COLEGIUL NAȚIONAL ,,GEORGE BARIȚU", CLUJ 

NAPOCA 
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FIȘA DE LUCRU 

 
COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

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

https://forms.gle/iwF9TGjfraZYB2PR7  

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  

Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină 

Competențe specifice vizate: 

2.2. Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie; 

3.2. Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele; 

4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală; 

4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate;  

5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă 

a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline; 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoştinţelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 

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

meserii Aprobat prin Ordinul ministrului NR. 5230 /01.09.2008; 

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

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

de Misiune Ortodoxa, ediție 2008; 

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

Iași, 2012; 

4. Dogmatica Ortodoxă, Arhid. Prof. Dr. Ioan  Zagrean, Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, manual 

pentru Seminariile Teologice, Ed. Renașterea, 2009. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/iwF9TGjfraZYB2PR7
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare ,,Spiritualitate și viață creștină” 

Notă explicativă: 
Punctajul maxim: 100 de puncte. 

 

1. Una dintre practicile spiritualității ortodoxe este asceza. Din punct de vedere creștin, asceza 

este un exercițiu psiho-fizic, făcut în mod conștient și sistematic. Alege modalitățile prin care 

se manifestă asceza:  

3 puncte 

□ a) multe exerciții fizice complexe; 

□ b) cultivarea virtuților; 

□ c) contemplarea lui Dumnezeu; 

□ d) levitarea; 

□ e) practicarea exercițiilor Yoga. 

 

2. Sfinții Părinți spun că rugăciunea este ridicarea omului cu mintea, cu inima, cu credința și 

cu vocea la Dumnezeu. Alege variantele corecte care reprezintă scopul rugăciunii: 

3 puncte 

 

 
 

□ a) de a îndeplini Marea Poruncă a Iubirii; 

□ b) de a-mi rezolva urgent problemele personale; 

□ c) de a-I mulțumi lui Dumnezeu; 

□ d) pentru a-L preamări pe Dumnezeu; 

□ e) de a-I cere lui Dumnezeu toate lucrurile de care avem nevoie; 

 

3 Rugăciunea este o necesitate pentru om, nu pentru Dumnezeu. Domnul, însă, vrea sa vadă 

din partea omului că Îl dorește și-L cheamă în ajutor și-L dorește ca prieten. Alege varianta 

corectă de mai jos care exprimă condiția împlinirii rugăciunii unui credincios: 

5 puncte 
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○ a) stăruință în rugăciune; 

○ b) efortul și sacrificiul pentru a primi răsplata dorită; 

○ c) curaj să-și ceară drepturile; 

○ d) să știe Dumnezeu ce priorități are omul; 

○ e) exersarea voinței proprii. 

 

4. Având în vedere că Biserica are patru mari posturi peste an, ordonează-le în funcție de 

anul bisericesc care începe la 1 septembrie: 

4 puncte 

 

 a) b) c) d) 

1. Postul Paștelui ○ ○ ○ ○ 

2. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel ○ ○ ○ ○ 

3. Postul Nașterii Domnului ○ ○ ○ ○ 

4. Postul Adormirii Maicii Domnului ○ ○ ○ ○ 

 

5. Izvorâtă din iubirea de Dumnezeu și de aproapele, milostenia constă în ajutorarea 

materială și spirituală a celor aflați în nevoi. Alege variantele pe care le consideri corecte că ar 

însemna milostenia: 

5 puncte 

□ a) o jertfă; 

□ b) un ordin militar; 

□ c) un dar; 

□ d) o activitate care are ca scop publicitatea în scop comercial al celui care o face; 

□ e) o ocazie prin care poți să arăți oamenilor că ești sensibil. 

 

6. În anul 2019, timp de trei zile, Papa Francisc, prezentat în imaginea de mai jos, a vizitat 

România. Apreciază corect importanța acestui eveniment: 

4 puncte 
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○ a) îndeplinirea agendei papale; 

○ b) respectarea tradiției ca, o dată la 20 de ani, papa să viziteze România; 

○ c) o acțiune ecumenică; 

○ d) expansiune teritorială; 

○ e) împlinirea dorinței Papei de a călători. 

 

7. Postul s-a menținut în Biserică până astăzi, fiind un principal mijloc de purificare 

sufletească și trupească. El poate fi clasificat după mai multe criterii. Creează corespondența 

dintre rânduri și coloane:  

5 puncte 

 

 a) După lungime b) După asprime c) După numărul 

practicanților 

1) 1. Postul total și aspru ○ ○ ○ 

2) 2. Postul de o zi ○ ○ ○ 

3) 3. Postul obișnuit, ușor sau cu 

dezlegări 

○ ○ ○ 

4) 4. Postul național, regional sau 

individual 

○ ○ ○ 

5. Postul de mai multe zile ○ ○ ○ 

 

8. Paul Evdokimov spunea: ,,Bisericile se vor uni, dar nu ca să se confunde, ci pentru ca să se 

conțină reciproc. Fiecare Biserică va fi un mod unic de a avea aceeași esență divino-umană”. 

Selectează organizațiile care promovează mișcarea ecumenică: 

4 puncte 

□ a) C.E.B.; 

□ b) Sinodul Bisericii Ruse; 

□ c) O.N.U.; 

□ d) U.N.I.C.E.F.; 

□ e) Conferința Națională Ecumenică; 

 

9. Pentru ca rugăciunile noastre sa fie primite de Dumnezeu, trebuie îndeplinite câteva 

condiții. Alege variantele corecte:  

4 puncte 

□ a) credință sinceră, adevărată; 

□ b) să fie doar pentru binele personal; 

□ c) păzirea poruncilor lui Dumnezeu; 

□ d) iubirea lui Dumnezeu; 

□ e) săvârșirea celor plăcute înaintea lui Dumnezeu. 

 

10. În viața creștină, asceza înseamnă răspuns liber și conștient la chemarea și iubirea 

jertfitoare a lui Hristos și nu respectarea unor reguli formale și constrângătoare. Bifează 

variantele corecte care arată ce însemnă asceza creștină: 

3 puncte 

 

□ a) creștinul din ziua de azi nu mai poate fi un practicant al ascezei; 

□ b) doar în religiile monoteiste se practică asceza; 

□ c) asceza se manifestă prin post, rugăciune si milostenie; 

□ d) asceza implică paza minții și a inimii; 

□ e) rugăciunea și postul nu sunt la modă. 
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11. Postul are numeroase perspective. Pornind de la următorul text, te rog să creezi 

corespondența dintre marii maeștri și practica spirituală pe care au realizat-o: ”În general, 

mai toate religiile acordă o mare importanţă postului(...). De exemplu, (...) celebrul medic al 

antichităţii păgâne, Hipocrate, care a ajuns la adânci bătrâneţi, atribuia longevitatea sa 

postului, spunând că niciodată nu s-a ridicat de la masă sătul de tot. De asemenea, filosoful 

Pitagora propovăduia adepţilor săi asceză, în cadrul căreia postul şi abstinenţa aveau rol de 

căpetenie.” 

5 puncte 

 

 

 

a) 

Moise 

b) 

Hipocrate 

c) 

Iisus 

d) 

Mohamed 

e) 

Pitagora 

1. niciodată nu s-a ridicat de la 

masă sătul 

○ ○ ○ ○ ○ 

2. timp de 40 de zile a postit în 

Muntele Carantaniei 

○ ○ ○ ○ ○ 

3. unul din cei cinci stâlpi ai 

islamului 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. a postit timp de 40 de zile pe 

Muntele Sinai 

○ ○ ○ ○ ○ 

5. propovăduia asceza ○ ○ ○ ○ ○ 

 

12. Identifică, în exemplele de mai jos, care vorbesc de o asceză adevărată și care nu: 

 5 puncte 

 

 Da Nu 

a) postul îmbinat cu milostenia ○ ○ 

b) practicarea milosteniei cu gândul de a-și face datoria ○ ○ 

c) postul îmbinat cu rugăciunea și faptele bune ○ ○ 

d) abținerea de la carne sau băutură pe motiv de sănătate ○ ○ 

e) rugăciunea formală, făcută din obișnuință, dar îndelungată ○ ○ 

 

13. Sfânta Scriptură vorbește despre legătura omului cu Dumnezeu menținută prin dialogul 

rugăciunii. Alege citatele care fac referire la rugăciune:  

5 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) ,,Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți 

binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită 

vouă” ( Mt. 25, 34); 

○ ○ 

b) ,,Rugați-vă neîncetat!”(I Tesaloniceni 5, 17); ○ ○ 

c) ,,Acest neam de demoni nu iese decât cu post și rugăciune” 

(Mc.9, 29); 

○ ○ 

d) ,,Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă 

blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce 

vă vatămă și vă prigonesc” (Mt. 5, 44); 

○ ○ 

e) ,,Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le 

veți avea” (Mc. 11, 24). 

○ ○ 
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Sfânta Scriptură 

 
 

14. Însuși Mântuitorul a practicat postul și a subliniat valoarea și puterea lui, unită cu 

rugăciunea. Bifează varianta corectă care surprinde momentul în care Domnul Iisus Hristos 

ne-a învățat aceasta. 

4 puncte 

○ a) la Cina cea de Taină; 

○ b) după Botezul Său; 

○ c) după Învierea Sa; 

○ d) la nunta din Cana Galileii. 

○ e) la Intrarea Sa în Ierusalim. 

 

15. Rugăciunea Domnească ne oferă reperele spirituale între care se mișcă viața unui creștin. 

Creează corespondența între cererile Rugăciunii Domnești expuse mai jos și înțelesul 

acestora: 

6 puncte 

Cererea din 

 Rugăciunea Domnească 

Semnificația cererii 

a) 

Euharistia 

b) 

binele 

c) Condiția 

iertării din 

partea lui 

Dumnezeu 

d) 

Dreptatea 

și Iubirea 

e) 

duhul 

răutății 

f) 

încercări 

peste 

măsură 

1. Vie Împărăția Ta ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2. Facă-se voia Ta ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3. Pâinea noastră cea spre 

ființă 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4. Și ne iartă nouă greșelile 

noastre 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5. Și nu ne duce pe noi în 

ispită 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6. Ci ne izbăvește de cel rău ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

16. Milostenia poate fi trupească și sufletească. Creează corespondența corectă dintre 

următoarele acțiuni de binefacere și cele două tipuri de milostenii: 

5 puncte 

 a) Milostenia trupească b) Milostenia sufletească 

1. Întoarcerea celor rătăciți pe calea adevărului ○ ○ 

2. Răsplătirea răului cu bine ○ ○ 

3. Îngroparea celor săraci sau a celor fără rude ○ ○ 

4. Cercetarea celui aflat în necazuri și nevoi ○ ○ 

5. Nerăzbunarea ○ ○ 

 



red-religie.ro 

 

 
 55 

17.  Anumite sărbători din anul bisericesc sunt zile de post, deși nu se află într-o perioadă din 

cele patru mari posturi de peste an. Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre acestea. Scrie, pe 

spațiul liber de mai jos, la ce dată se sărbătorește aceasta: 

5 puncte 

Răspuns: 

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

 

18. Se dă următoarea rugăciune: ,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă 

pe mine păcătosul.” Completează corect următoarea afirmație: Această rugăciune 

personalizată, foarte scurtă, cel mai des rostită de monahi, se numește rugăciunea... 

5 puncte  

Răspuns: 

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

 

19 Rugăciunea este considerată a fi o scară către cer. Precizează, într-un enunț, care este 

rugăciunea pe care Mântuitorul Hristos a rostit-o atunci când apostolii I-au cerut să îi învețe 

să se roage:  

5 puncte 

Răspuns: 

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

 

20. Prin milostenie omul se aseamănă cu Dumnezeu. Ea este percepută diferit de oameni. 

După vizionarea videoclipului din linkul mai jos, care pune accentul pe ajutorarea semenilor,   

exprimă-ți părerea în maxim 50 de cuvinte, cu privire la importanța  milosteniei în viața 

creștinului.  

15 puncte 

Răspuns: 

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

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

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

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KFiybYLiD0&feature=emb_logo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KFiybYLiD0&feature=emb_logo
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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 

1 b, c (3 p.) 

 

 

Întrebarea 11 

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

(5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 2 

2 a, c, d (3 p.) 

 

 

Întrebarea 12 

Da- a,c 

Nu- b, d, e (5 p.) 

 

Întrebarea 3 

3 a (5 p.) 

 

 

Întrebarea 13 

Adevărat- b, c, d, e 

Fals- a (5 p.) 

 

Întrebarea 4 

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

(4 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(4x1p=4p) 

 

Întrebarea 14 
14 b (4 p.) 

 

Întrebarea 5 

 

 

5 a,c (5 p.)  

Întrebarea 15 

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

f, 6-e (6 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(6x1p=6p) 

 

Întrebarea 6 
6 c (4 p.) 

 

Întrebarea 16 

1-b, 2-b, 3-a, 4-a,  

5-b (5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 7 

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

(5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 17 

17- 14 septembrie 

(5 p.) 

 

 

Întrebarea 8 
8 a, e (4 p.) 

 

Întrebarea 18 

18 – inimii 

(5 p.) 

 

Întrebarea 9 

 

9 a, c, d, e (4 p.) 

 

Întrebarea 19 

 

19 (5 p.) 

 

Întrebarea 10 
10 c, d (3 p.) 

 

Întrebarea 20 
20 (15 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare ,,Spiritualitate și viață creștină” 

 
 

 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet Sursa: canva.ro; 

2 Sursa: www.doxologia.ro ; 

3 Imagine din Domeniul Public CC0: https://pxhere.com/ro/photo/729811 , ultima accesare la 

27.08.2020, ora 19:20; 

6 Imagine din domeniul Public, By Korea.net / Korean Culture and Information Service 

(Photographer name), CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34828249 , ultima accesare la 

27.08.2020, ora 19:26; 

13 Sursa: www.doxologia.ro ; 

20  Video- sursa canalul YouTube Dhar Mann,  

https://www.youtube.com/watch?v=8KFiybYLiD0&feature=emb_logo , ultima accesare la 

27.08.2020, ora 19:40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doxologia.ro/
https://pxhere.com/ro/photo/729811
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34828249
http://www.doxologia.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=8KFiybYLiD0&feature=emb_logo
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UNITATEA V 

Confesiuni creștine în România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR, SIMA CRISTINA ADRIANA 
COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC, CLUJ NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ 
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FIȘA DE LUCRU 

 
COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

 

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

https://forms.gle/N9g248KcoNerDA65A 
 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 
 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în România  

Competențe specifice vizate: 
o 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

o 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

o 5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de 

credinţă a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline; 

Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoştinţelor;  

Timp de lucru: 40 minute;  

Bibliografie:  

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

meserii Aprobat prin Ordinul ministrului NR. 5230 /01.09.2008; 

2. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparita cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel,  

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

de Misiune Ortodoxa, ediție 2008;  

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

Iași, 2012. 

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

Renașterea, ClujNapoca, 2009. 

5. Îndrumări misionare, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Unitatea de învățare „ Confesiuni creștine în România” 
 

Notă explicativă: 

Punctaj maxim: 100 de puncte 

 

1. Biserica Ortodoxă este păstrătoarea adevărurilor de credință, așa cum au fost predicate 

de Mântuitorul Hristos și Sfinții Apostoli. Identifică denumirea corectă a Bisericii 

Răsăritene sau Ortodoxe: 

4 puncte 

 

 
 

○ a) credință universală; 

○ b) dreaptă credință; 

○ c) credință absolută; 

○ d) dreptate și credință. 

 

2. Bisericile Ortodoxă și Romano-Catolică mărturisesc că Mântuitorul Hristos a încredințat 

conducerea Bisericii Sale văzute Apostolilor, prin puterea Duhului Sfânt. Folosindu-te de 

imaginile de mai jos, selectează Sfânta Taină prin care aceștia au transmis conducerea 

Bisericii mai departe episcopilor: 

4 puncte 
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○ a) Botezului; ○ b) Mirungerii; 

  
○ c) Euharistiei; ○ d) Hirotoniei. 

 

3. Denumirea unor culte protestante și neoprotestante vine de la numele unor  personalități 

istorice sau evenimente religioase specifice doctrinei lor. Realizează corespondența între cele 

două coloane: 

5 puncte 

 

 
 

 a) Martin 

Luther 

 

b) Cincizecimea 

 

c) Botezul 

 

d) A doua 

Venire 

 

e) Evanghelia 

 

1) Baptiștii ○ ○ ○ ○ ○ 

2) Adventiștii ○ ○ ○ ○ ○ 

3) Penticos-

talii 

○ ○ ○ ○ ○ 

4) Evanghe-

liștii 

○ ○ ○ ○ ○ 

5) Reformații 

 

○ ○ ○ ○ ○ 
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4. Reforma protestantă, determinată de protestul lui Martin Luther sub forma celor 95 de 

teze afișate pe ușa Bisericii Castelului din Wittenberg, condamna indulgențele și critica 

abuzurile papalității. Selectează anul în care a avut loc această reformă:  

4 puncte 

 

 
○ a) 1514; 

○ b) 1517; 

○ c) 1524; 

○ d) 1452. 

 

5. Izvoarele Revelației supranaturale sunt Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.  Identifică 

cultele religioase care susțin învățătura Sfintei Tradiții ca izvor al Revelației și ca 

păstrătoare a credinței adevărate: 

5 puncte 

 

  
□ a) Biserica Ortodoxă; □ b) Biserica Evanghelică; 

  
□ c) Biserica Greco-Catolică; □ d) Biserica Unitariană; 

 

 

□ e) Biserica Romano-Catolică.  
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6. În țara noastră, pe lângă Bisericile tradiționale existente, Ortodoxă și Romano-Catolică, 

au început să apară, începând cu sec. XVI cultele protestante, iar din sec. XIX cele 

neoprotestante. Selectează în coloana 1. cultele protestante și în coloana 2. cultele 

neoprotestante din țara noastră: 

8 puncte 

 1. Protestante 2. Neoprotestante 

a) Baptist ○ ○ 

b) Adventist ○ ○ 

c) Evanghelic (Lutheran) ○ ○ 

d) Penticostal ○ ○ 

e) Evanghelist ○ ○ 

f) Reformat (Calvin) ○ ○ 

g) Unitarian ○ ○ 

h) Martorii lui Iehova ○ ○ 

 

7. Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ocrotitorii creștinilor. Aceștia, împreună cu îngerii, 

formează ceata sfinților, dintre care cea mai vrednică de cinstire este  Maica Domnului. 

Selectează cinstirea ce i se cuvine Maicii Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe:  

4 puncte 

 
 

○ a) adorare; 

○ b) cinstire; 

○ c) preacinstire. 

 

8. În Biserica Romano-Catolică, papa este considerat urmaș al Sfântul Apostol Petru și 

conducător al Bisericii. Identifică titulatura dată acestuia: 

4 puncte 

 

 
○ a) Patriarh Ecumenic; 

○ b) Conducătorul Sinodului Apostolilor; 

○ c) Vicarul Fiului lui Dumnezeu; 

○ d) Urmașul Sfântului Petru.. 
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9. Cultul Baptist a apărut în Anglia în sec. XVIII și a fost întemeiat de John Smith și susține 

că botezul se face într-o anumită etapă a vieții. Selectează varianta corespunzătoare acestei 

etape: 

4 puncte 

 

○ a) botezul se face doar copiilor; 

○ b) botezul se face adulților; 

○ c) botezul se administrează numai persoanelor căsătorite;  

○ d) numai bărbații pot fi botezați, la orice vârstă. 

 

10. Citiți cu atenție enunțurile si bifați în dreptul fiecăruia „Adevărat” sau „Fals”, în funcție 

de valoarea de adevăr pe care considerați că o conțin: 

7 puncte 

 

 Adevărat Fals 

a) Biserica Lutherană recunoaște trei dintre Sfintele Taine 

(Botez, Euharistie, Pocăință); 

○ ○ 

b) Cultele neoprotestante nu cinstesc sfinții, dar cinstesc 

Sf. Cruce și pe Maica Domnului; 

○ ○ 

c) Conducătorul Bisericii Ortodoxe este Patriarhul; ○ ○ 

d) Cultele protestante recunosc învățătura Sfintei Tradiții;  ○ ○ 

e) Martorii lui Iehova nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca 

Dumnezeu și nu cred în nemurirea sufletului; 

○ ○ 

f) În Bisericile Protestante cultul divin este mult 

simplificat; predica, rugăciunea și cântarea sunt 

elementele principale; 

○ ○ 

g) Bisericile Ortodoxă și Romano-Catolică susțin că cele 

trei condiții ale mântuirii subiective sunt: harul, credința și 

faptele bune. 

○ ○ 

 

11. Folosindu-te de imaginile de mai jos, selectează principalele învățături de credință ale 

Bisericii Protestante referitoare la mântuirea omului: 

5 puncte 

 

  
□ a) Sola Fide; □ b) Sola Traditia; 

  
□ c) Sola Scriptura; □ d) Sola Gratia. 
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12. Identifică personalitatea ale cărei învățături stau la baza Bisericii Evanghelice:  

4 puncte 

 

  
○ a) Martin Luther; ○ b) Jean Calvin; 

  
○ c) Ulrich Zwingli. ○ d) Ellen G. White. 

 

13. Identifică cea mai înaltă autoritate bisericească (forul conducător) din Biserica 

Ortodoxă care se ocupă de problemele dogmatice, canonice și administrative:  

5 puncte 

  
○ a) Consiliul Național Bisericesc; ○ b) Adunarea Mitropolitană; 

  
○ c) Sfântul Sinod. ○ d) Adunarea Monahală. 

 

14. Cultul Penticostal a fost întemeiat de Carol Parham în SUA, după 1900. Selectează 

practicile religioase pe care acest cult le susține: 

4 puncte 
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□ a) botezul; 

□ b) vorbirea în limbi; 

□ c) mirungerea; 

□ d) confirmarea; 

□ e) cina Domnului; 

□ f) pomenirea morților. 

 

15. Referitor la cultul Maicii Domnului, în Biserica Romano-Catolică a fost proclamată 

dogma „imaculatei concepții a Sfintei Fecioare Maria”. Identifică afirmația susținută de 

această dogmă: 

5 puncte 

 

 
 

○ a) s-a născut fără păcatul originar; 

○ b) a fost curățită de păcatul originar de către Duhul Sfânt la momentul Întrupării Domnului;  

○ c) a fost curățită de păcatul originar în momentul Nașterii Domnului;  

○ d) și-a caștigat imacularea în copilărie, la templu. 

 

16. Sfânta Biserică ne învață că după moarte sufletele creștinilor, în funcție de faptele făcute 

pe pământ, ajung la fericire sau nefericire. Romano-Catolicii susțin că între rai și iad există 

un loc intermediar de purificare a sufletelor. Numește acest loc:  

4 puncte 

 

Răspuns: 

............................................................................................................................................................... 
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17. Scrie, pe spațiul de mai jos, cuvântul care îi numește pe cei cărora li se garantează 

„starea de sfinți” în „Împărăția de 1000 de ani” și sunt preocupați de calcularea zilei venirii 

Domnului: 

4 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

18. În Simbolul de credință, în art. 8, este prezentată învățătura despre Dumnezeu Duhul 

Sfânt:„Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, carele din Tatăl purcede, cela ce 

împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin prooroci”. Biserica 

Romano-Catolică, în anul 589, a introdus la acest articol un adaos prin care Duhul Sfânt 

purcede și de la Fiul. Completează următoarea afirmație: Acesta se numește ,,Adaosul...”.  

5 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

 

19. Scrie, pe spațiul de mai jos, cum se numește învățătura specifică Bisericilor Protestante, 

conform căreia Dumnezeu rânduiește de mai înainte soarta tuturor oamenilor:  

5 puncte 
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Răspuns: 

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

 

20. Pornind de la citatul: "Cine nu este înclinat să-i respecte pe alții, acela nu se respectă, 

înainte de toate, pe sine"(Dostoievski), explică, în maxim 100 de cuvinte, importanța 

respectului și toleranței față de identitatea și convingerile religioase ale creștinilor de 

diferite confesiuni: 

10 puncte 

 

Răspuns: 

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

Unitatea de învățare „ Confesiuni creștine în România” 
 

 

 

 

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 „ Confesiuni creștine în România” 
 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

1 b (4 p.) 

 

 

Întrebarea 11 

11 a, c,d (5 p.) 

 

Întrebarea 2 

2 d (4 p.) 

 

 

Întrebarea 12 

12 a (4 p.) 

 

 

Întrebarea 3 

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

(5 p.)  

1 punct pentru 

fiecare răspuns 

correct (5x1p=5p) 

 

Întrebarea 13 

 

 

13c  (5 p.) 

 

Întrebarea 4 

4 b (4 p.) 
Întrebarea 14 

14 a, b, e (4 p.) 

 

Întrebarea 5 

5 a, c, e (6 p.) 

 2 puncte pentru 

fiecare 

corespondență 

(3x2p=6p) 

 

Întrebarea 15 

 

 

15  a (5 p.) 

 

 

Întrebarea 6 

6 a-B, b-B, c-A, d-B, 

e-B, f-A, g-A, h-B. 

(8 p.)  

1 punct pentru 

fiecare răspuns 

corect (8x1p=8p) 

 

Întrebarea 16 

 

16 

Purgatoriu 

(4 p.) 

 

Întrebarea 7 

7 c (4 p.)  

Întrebarea 17 

17 Adventiștii 

(4 p.) 

 

Întrebarea 8 

8 c (4 p.) 

 

 

Întrebarea 18 

18 Filioque 

(5 p.) 

 

Întrebarea 9 

9 b (4 p.) 

 

 

Întrebarea 19 

19 Predestinație 

(5 p.) 

 

Întrebarea 10 

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

F, e-A, f-A, g-A 

(7 p.)  

1 punct pentru 

fiecare răspuns 

correct (7x1p=7p) 

 

Întrebarea 20 

20 

-importanța 

respectului 

-importanța 

toleranței 

(10 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „ Confesiuni creștine în România” 
 

 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet creat de mine folosind ca șablon imaginile din: 

- Imagine din domeniul public: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-

Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg,  ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

- www.doxologia.ro ; 

- Imagine din domeniul public,  Autor: Original uploader was Oanta marius at ro.wikipedia - Transferred 

from ro.wikipedia; transferred to Commons by User:Andrei Stroe using CommonsHelper: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Catedrala_sfantul-iosif.jpg/220px-

Catedrala_sfantul-iosif.jpg,  ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

- Imagine din domeniul public,  Autor: Blinder at Romanian Wikipedia - Transferred from ro.wikipedia to 

Commons by Andrei Stroe using CommonsHelper: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title

=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evangh

elica_Oradea.jpg , ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

1.  Imagine din domeniu public, Autor: Pudelek; 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=catedrala+patriarhala

&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Cat

edrala_Patriarhal%C4%83_2009.jpg, ultima accesare: 20.07.2020, ora 12.15; 

2. 2a Sursa: www.doxologia.ro ; 

2b Sursa: www.doxologia.ro - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/02/mirungere.jpg?itok=QKVCNiVM, ultima accesare: 

20.07.2020, ora 18.18; 

2c Sursa: www.doxologia.ro - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2015/08/impartasanie-foto-bogdan-

zamfirescu.jpg?itok=wvIB4Wrw, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.53; 

2d Sursa: www.doxologia.ro - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2016/03/hram_seminar_nt_2015_foto_oana_nechifor_114_1.jp

g?itok=lXD_Fdvv, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.54; 

3. Colaj realizat de mine din următoarele imagini: 

- Imagine din domeniu public, Autor: Blinder at Romanian Wikipedia - Transferred 

from ro.wikipedia to Commons by Andrei Stroe using CommonsHelper. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica

+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Bis

erica_Evanghelica_Oradea.jpg ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

- Imagine din domeniu public, Autor: Original uploader was Oanta marius at ro.wikipedia -

 Transferred from ro.wikipedia; transferred to Commons by User:Andrei 

Stroe using CommonsHelper,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Catedrala_sfantul-

iosif.jpg/220px-Catedrala_sfantul-iosif.jpg,  ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

- Imagine din domeniu public, Autor: E.Coman, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Bis.Pent.Betania.jpg, ultima 

accesare: 05.06.2020, ora 21.50; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
http://www.doxologia.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/User:Oanta_marius
https://ro.wikipedia.org/
https://ro.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andrei_Stroe
http://tools.wikimedia.de/~magnus/commonshelper.php
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Catedrala_sfantul-iosif.jpg/220px-Catedrala_sfantul-iosif.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Catedrala_sfantul-iosif.jpg/220px-Catedrala_sfantul-iosif.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/ro:User:Blinder
https://en.wikipedia.org/wiki/ro:
https://ro.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andrei_Stroe
https://tools.wmflabs.org/commonshelper/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=catedrala+patriarhala&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Catedrala_Patriarhal%C4%83_2009.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=catedrala+patriarhala&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Catedrala_Patriarhal%C4%83_2009.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=catedrala+patriarhala&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Catedrala_Patriarhal%C4%83_2009.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=catedrala+patriarhala&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Catedrala_Patriarhal%C4%83_2009.jpg
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/02/mirungere.jpg?itok=QKVCNiVM
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/02/mirungere.jpg?itok=QKVCNiVM
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/08/impartasanie-foto-bogdan-zamfirescu.jpg?itok=wvIB4Wrw
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/08/impartasanie-foto-bogdan-zamfirescu.jpg?itok=wvIB4Wrw
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/08/impartasanie-foto-bogdan-zamfirescu.jpg?itok=wvIB4Wrw
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/03/hram_seminar_nt_2015_foto_oana_nechifor_114_1.jpg?itok=lXD_Fdvv
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/03/hram_seminar_nt_2015_foto_oana_nechifor_114_1.jpg?itok=lXD_Fdvv
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2016/03/hram_seminar_nt_2015_foto_oana_nechifor_114_1.jpg?itok=lXD_Fdvv
https://en.wikipedia.org/wiki/ro:User:Blinder
https://en.wikipedia.org/wiki/ro:
https://ro.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andrei_Stroe
https://tools.wmflabs.org/commonshelper/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=biserica+evanghelica+oradea&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Biserica_Evanghelica_Oradea.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/User:Oanta_marius
https://ro.wikipedia.org/
https://ro.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andrei_Stroe
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Andrei_Stroe
http://tools.wikimedia.de/~magnus/commonshelper.php
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Catedrala_sfantul-iosif.jpg/220px-Catedrala_sfantul-iosif.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Catedrala_sfantul-iosif.jpg/220px-Catedrala_sfantul-iosif.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Bis.Pent.Betania.jpg
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4. Imagine din domeniu public, Autor: Ferdinand Pauwels, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther95theses.jpg, ultima accesare: 05.06.2020, 

ora 21.30; 

5. 5a Sursa: www.doxologia.ro- https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-

din-alba-iulia-galerie-foto, ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.55; 

5b Imagine din domeniu public, Autor: Ioan Bodean,  

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

ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

5c Imagine din domeniu public, Autor: Andrei Kokelburg,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Medias_Biserica_greco_catol

ica_%281%29.jpg, ultima accesare: 09.06.2020, ora 20.10; 

5d Imagine din domeniu public, Autor: posted to Flickr, was uploaded to Commons 

using Flickr upload bot on 3 January 2010, 07:50 by Burghiu. On that date, it was 

confirmed to be licensed under the terms of the license indicated, 

Medias_Biserica_greco_catolica 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Biserica_Unitariana%2C_Cl

uj.jpg, ultima accesare: 17.07.2020, ora 13.33; 

5e Imagine din domeniu public, Autor: Andrei Kokelburg, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mi

hail.JPG, ultima accesare: 17.07.2020, ora 13.36; 

7. Imagine din domeniu public, Autor: WikiImages / Pixabay License. Libera pentru uz 

comercial, 

https://pixabay.com/ro/photos/maria-sf%C3%A2nt-maria-mama-lui-dumnezeu-1592567/ , 

ultima accesare: 17.07.2020, ora 19.25; 

8. Imagine din domeniu public, Autor: Anett_Kligner / Pixabay License, liberă pentru uz 

comercial 

https://pixabay.com/ro/photos/papa-francisc-pap%C4%83-suveranul-pontif-2707203/, 

ultima accesare: 17.07.2020, ora 19.08; 

9. 10a Imagine din domeniu public, Autor:  CC0 Public Domain 

Free for personal and commercial use 

https://pxhere.com/en/photo/715392, ultima accesare: 17.07.2020, ora 18.20; 

10b Imagine din domeniu public, Autor: CC0 Public Domain 

Free for personal and commercial use 

https://pxhere.com/ro/photo/868210, ultima accesare: 17.07.2020, ora 18.51; 

10c Imagine din domeniu public, Autor: CC0 Public Domain 

Free for personal and commercial use 

https://pxhere.com/en/photo/813951, ultima accesare: 17.07.2020, ora 18.26; 

10. Imagine din domeniu public, Autor: Cliparts For Commercial Use 

http://clipart-library.com/clipart/361468.htm, ultima accesare: 17.07.2020, ora 19.58; 

11. 11a Imagine din domeniu public, Autor: reenablack, Pixabay License, liberă pentru uz 

comercial 

https://pixabay.com/ro/photos/rug%C4%83ciune-biblia-cre%C5%9Ftin-

1308663/ultima accesare: 20.07.2020, ora 19.15; 

11b Imagine din domeniu public, Autor: jplenio / Pixabay License, liberă pentru uz 

comercial 

https://pixabay.com/ro/photos/biserica-str%C4%83lucire-speran%C5%A3%C4%83-

cruce-5126806/, ultima accesare: 20.07.2020, ora 19.05; 

11c Imagine din domeniu public, Autor: Igor Link, Pixabay License, liberă pentru uz 

comercial 

https://pixabay.com/ro/photos/carte-biblia-cre%C5%9Ftinism-cre%C5%9Ftin-

3086480/, ultima accesare: 20.07.2020, ora 19.28; 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther95theses.jpg
http://www.doxologia.ro-/
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-din-alba-iulia-galerie-foto
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-din-alba-iulia-galerie-foto
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biserica_Evanghelica_din_Sibiu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Medias_Biserica_greco_catolica_%281%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Medias_Biserica_greco_catolica_%281%29.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Flickr_upload_bot
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Burghiu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Biserica_Unitariana%2C_Cluj.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Biserica_Unitariana%2C_Cluj.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.JPG
https://pixabay.com/ro/photos/maria-sf%C3%A2nt-maria-mama-lui-dumnezeu-1592567/
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/papa-francisc-pap%C4%83-suveranul-pontif-2707203/
https://pxhere.com/en/photo/715392
https://pxhere.com/ro/photo/868210
https://pxhere.com/en/photo/813951
http://clipart-library.com/clipart/361468.htm
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/rug%C4%83ciune-biblia-cre%C5%9Ftin-1308663/
https://pixabay.com/ro/photos/rug%C4%83ciune-biblia-cre%C5%9Ftin-1308663/
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/biserica-str%C4%83lucire-speran%C5%A3%C4%83-cruce-5126806/
https://pixabay.com/ro/photos/biserica-str%C4%83lucire-speran%C5%A3%C4%83-cruce-5126806/
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/carte-biblia-cre%C5%9Ftinism-cre%C5%9Ftin-3086480/
https://pixabay.com/ro/photos/carte-biblia-cre%C5%9Ftinism-cre%C5%9Ftin-3086480/
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11d Imagine din domeniu public, Autor: jplenio / Pixabay License, liberă pentru uz 

comercial 

https://pixabay.com/ro/photos/lumina-pace-speran%C5%A3%C4%83-rusalii-

5315917/, ultima accesare: 20.07.2020, ora 19.03; 

12. 12a Imagine din domeniu public, Autor: Lucas Cranach the Elder -  Unknown source 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_by_Cranach-

restoration.jpg, ultima accesare: 17.07.2020, ora 20.37; 

12b Imagine din domeniu public, Autor: Ji – Elle, licenta CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Calvin_par_Wentzel.jpg#/media/File

:Jean_Calvin_par_Wentzel.jpg, ultima accesare: 17.07.2020, ora 20.58; 

12c Imagine din domeniu public, Autor: Hans Asper - Rudol Meier, Fred Winkler: 

Wollishofen - Damals und heute; Niggli Verlag, Sulgen 1993 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwingli_Hans_Asper.jpeg#/media/File:Zw

ingli_Hans_Asper.jpeg, ultima accesare: 17.07.2020, ora 21.04; 

 12d Imagine din domeniu public, By Unknown author    

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74530903 ultima accesare: 

17.07.2020, ora 21.013;  

13. 13a Sursa: www.doxologia.ro - https://doxologia.ro/actualitate/patriarhia-

romana/sinteza-activitatilor-bisericii-ortodoxe-romane-anul-2014, ultima accesare: 

17.07.2020, ora 21.33; 

13b Sursa:www.doxologia.ro- 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/ultima_ora/2010/11/sinod

_mitropolitan.jpg?itok=NbFb5BTk , ultima accesare: 17.07.2020, ora 21.36; 

13c Sursa: www.doxologia.ro - https://doxologia.ro/care-sunt-primele-decizii-luate-de-

sfantul-sinod-acest, ultima accesare: 17.07.2020, ora 21.21; 

 13d Sursa: www.doxologia.ro ; 

14. Imagine din domeniu public: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Charlesparham.png, ultima accesare: 

17.07.2020, ora 21.42; 

15. Imagine din domeniu public, Pixabay License, liberă pentru uz comercial, 

https://pixabay.com/ro/photos/fecioara-maria-catolic-statuie-4376984/, ultima accesare: 

17.07.2020, ora 22.05; 

18. Autor: imagine creata de mine, cu text propriu și imagine pergament: de Yuri_B de 

la Pixabay. Pixabay License, liberă pentru uz comercial 

https://pixabay.com/ro/illustrations/lum%C3%A2nare-pergament-h%C3%A2rtie-vector-

1260530/, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.03; 

19. Imagine din domeniu public, Autor: socco / Pixabay License, liberă pentru uz commercial 

https://pixabay.com/ro/photos/ciocan-c%C4%83r%C5%A3i-legea-

instan%C5%A3%C4%83-avocat-719066/, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.35; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/lumina-pace-speran%C5%A3%C4%83-rusalii-5315917/
https://pixabay.com/ro/photos/lumina-pace-speran%C5%A3%C4%83-rusalii-5315917/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_by_Cranach-restoration.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_by_Cranach-restoration.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Calvin_par_Wentzel.jpg#/media/File:Jean_Calvin_par_Wentzel.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Calvin_par_Wentzel.jpg#/media/File:Jean_Calvin_par_Wentzel.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Hans_Asper
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwingli_Hans_Asper.jpeg#/media/File:Zwingli_Hans_Asper.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwingli_Hans_Asper.jpeg#/media/File:Zwingli_Hans_Asper.jpeg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74530903
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/actualitate/patriarhia-romana/sinteza-activitatilor-bisericii-ortodoxe-romane-anul-2014
https://doxologia.ro/actualitate/patriarhia-romana/sinteza-activitatilor-bisericii-ortodoxe-romane-anul-2014
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/ultima_ora/2010/11/sinod_mitropolitan.jpg?itok=NbFb5BTk
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/ultima_ora/2010/11/sinod_mitropolitan.jpg?itok=NbFb5BTk
http://www.doxologia.ro/
https://doxologia.ro/care-sunt-primele-decizii-luate-de-sfantul-sinod-acest
https://doxologia.ro/care-sunt-primele-decizii-luate-de-sfantul-sinod-acest
http://www.doxologia.ro/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Charlesparham.png
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/fecioara-maria-catolic-statuie-4376984/
https://pixabay.com/ro/users/Yuri_B-2216431/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1260530
https://pixabay.com/ro/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1260530
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/illustrations/lum%C3%A2nare-pergament-h%C3%A2rtie-vector-1260530/
https://pixabay.com/ro/illustrations/lum%C3%A2nare-pergament-h%C3%A2rtie-vector-1260530/
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/ciocan-c%C4%83r%C5%A3i-legea-instan%C5%A3%C4%83-avocat-719066/
https://pixabay.com/ro/photos/ciocan-c%C4%83r%C5%A3i-legea-instan%C5%A3%C4%83-avocat-719066/
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UNITATEA VI 
 

Ortodoxie şi cultură naţională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR, TIMIȘ IONIȚA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC  ,,GHEORGHE LAZĂR”, LOC. CLUJ-NAPOCA 
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FIȘA DE LUCRU 

 

COMPLETAREA LINKULUI ÎN GOOGLE FORMS  

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

https://forms.gle/h5xAYYDoQ9CCZRP38  

 

SCENARIUL DIDACTIC  

Clasa: a XII-a  

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională 

Competențe specifice vizate: 

o 3.1. Identificarea unor modele de comportament moral-creştin în exemplele oferite 

de mari personalităţi religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură 

români, promotori ai creştinismului; 

o 3.3. Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine 

promovate de marii oameni de cultură români; 

o 4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

Bibliografie: 

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

2009 

2. Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Mănăstirea Rohia, Editura Polirom, Iași, 2008 

3. https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/dumnezeu-e-aproape-ma-iubeste 

4. https://cuvintecelebre.ro/wp-content/uploads/2013/01/Citat-Nicolae-Iorga-680x360.jpg 

5. https://booknation.ro/citate-de-nicolae-iorga/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/h5xAYYDoQ9CCZRP38
https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/dumnezeu-e-aproape-ma-iubeste
https://cuvintecelebre.ro/wp-content/uploads/2013/01/Citat-Nicolae-Iorga-680x360.jpg
https://booknation.ro/citate-de-nicolae-iorga/
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FIȘĂ DE LUCRU 

Unitatea de învățare „ Ortodoxie și cultură națională” 

 
Notă explicativă: 

Punctajul maxim: 100 de puncte. 

 

1. Biserica a contribuit la dezvoltarea culturii, oferind neamului românesc gânditori de talie 

internațională. Realizează corespondența dintre personalitățile românești de mai jos, 

reprezentate în imagini și domeniile culturale în care au activat: 

6 puncte 

 

 a) Literatură / 

Literatură 

creștină 

b) Filosofie 

/ Cugetări 

filosofice 

c) Teologie d) Istoria și 

Filosofia 

Religiilor 

e) 

Psihologie 

f) 

Logică 

1) Nicolae Steinhardt       
2) Nichifor Crainic       
3) Nae Ionescu       
4) Vasile Voiculescu       
5) Mircea Eliade       

 

  
o Nicolae Steinhardt o  Nichifor Crainic 
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o Nae Ionescu o Vasile Voiculescu 

 

 

o Mircea Eliade   

 

2. Neamul românesc a dat naștere unor personalități culturale care au ținut aprinsă flacăra 

credinței strămoșești. Realizează corespondența dintre personalitățile culturale din imaginile 

de mai jos și domeniul în care s-au remarcat cel mai mult: 

6 puncte 

 

 a) Literatură / 

Literatură 

creștină 

b) Istorie c) Artă d) Teologie e) Istoria și 

Filosofia 

Religiilor 

f) Filosofie 

1) Nicolae 

Iorga 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2) Constantin 

Brâncuși 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3) Virgil 

Gheorghiu 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4) Dumitru 

Stăniloae 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5) Petre  

Țuțea 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6) Mircea 

Eliade 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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o  Nicolae Iorga o  Constantin Brâncuși 

  
o Mircea Eliade o Dumitru Stăniloae 

 
 

o Petre Țuțea o Virgil Gheorghiu 

 

  

 
3. Chipul marelui scriitor, prezentat în imaginea de mai jos, Vasile Voiculescu, redă o liniște 

sufletească aparte, care a fost exprimată în versurile sale. Cunoscător al sufletului românesc, 

cu o dragoste deosebită față de spiritualitatea creștină, Vasile Voiculescu, el a îmbinat 

calitatea sa de poet cu o altă vocație. Alege varianta corectă, selectând a doua sa vocație:  

3 puncte 
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○ a) gazetar; 

○ b) medic; 

○ c) professor universitar. 

 

4. Mentor al generației de intelectuali români interbelici, Nae Ionescu, redat în imaginea de 

mai jos, a fost și un gânditor creștin profund, inspirându-și opera din Tradiția Bisericii. 

Identifică trăsăturile vieții și ale operei acestui om de cultură: 

4 puncte 

 

 
 

a) fost profesor de logică, metafizică și filosofia religiei; 

b) a fost prieten cu elita românească din perioada interbelică; 

c) a afirmat despre creștinism că este parte integrantă din ființa noastră națională; 

d) a susținut ideea regimului comunist. 

 
5. Marile personalități ale culturii românești, care au contribuit la promovarea credinței 

creștine, au demonstrat prin viața și cărțile lor cum se pot îmbina firesc, credința străbună și 

cultura națională. Realizează corespondența dintre numele autorului și opera care îi aparține: 

5 puncte 
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 a) Tatăl meu, 

preotul care s-

a urcat la cer 

b) La 

Țigănci 

c) Ortodoxie 

și Românism 

d) Istoria lui 

Ștefan cel 

Mare 

e)Psihologie 

a gândirii 

1. Nicolae 

Iorga 
○ ○ ○ ○ ○ 

2. Nae Ionescu ○ ○ ○ ○ ○ 
3. Dumitru 

Stăniloae 
○ ○ ○ ○ ○ 

4.Virgil 

Gheorghiu 
○ ○ ○ ○ ○ 

5.Mircea Eliade ○ ○ ○ ○ ○ 
  

  

  

  

6. Nichifor Crainic, redat în imaginea de mai jos, în calitatea sa de teolog, poet, eseist, 

jurnalist, filosof și om politic, a consacrat curentul ideologic, numit Gândirismul. Selectează 

răspunsul corect, cum ar trebui înțeles acest curent:  

4 puncte 

 

 
 

○ a) meditații spirituale; 

○ b) gândire profundă la sensul vieții; 

○ c) acțiunea de apărare a patrimoniului nostru spiritual și dezvoltarea unui stil național în literatură 

și artă. 

 

7. În arta lui Brâncuși, orice simbol reprezintă un adevăr, care are legătură cu Dumnezeu. 

Identifică adevărurile despre acest maestru al sculpturii universale, din cunoștințele însușite, 

dar și pe baza imaginilor de mai jos: 

4 puncte 
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a) formele de bază ale sculpturii sale sunt cercul, triunghiul și linia; 

b) pe lângă arta sculpturii, a scris și cugetări filosofice; 

c) opera sa, intitulată, Rugăciunea, este considerată mama artei moderne; 

d) este numit profetul artei moderne și părintele sculpturii; 

e) a fost comparat cu Michelangelo. 

 
8. Nicolae Iorga este socotit a fi cel mai mare istoric român, Dumitru Stăniloae, cel mai mare 

teolog român, iar Nicolae Steihardt, cel care a cunoscut fericirea de a fi creștin între pereții 

temnițelor comuniste. Realizează corespondența dintre oamenii de cultură (coloana A) și 

cuvintele care le trădează opera (coloana B): 

6 puncte 

 

 a) „Am intrat în 

închisoare orb, și ies 

cu ochii deschiși; ... 

am intrat 

nemulțumit, ies 

cunoscând fericirea“. 

b) „Acela ce-și părăsește 

țara pentru una mai 

înaintată seamănă cu 

omul care și-ar alege altă 

mamă“. 

c) „Într-o zi am descoperit în 

scrierile Sfinților Părinți ai 

Bisericii că e cu putință să-L 

întâlnești pe Dumnezeu în 

mod real prin rugăciune“.  

 1) Nicolae 

Iorga 
○ ○ ○ 

2) Dumitru 

Stăniloae 
○ ○ ○ 

3) Nicolae 

Steinhardt 
○ ○ ○ 

 

9. Celebrul roman ,,Ora 25’’, prezentat mai jos, a fost tradus  în toate limbile de circulație, iar 

în anul 1991,  Academia  româno-americană de artă și științe,  i-a acordat  titlul de ,,The 1990 

Award for Literature’’. Selectează varianta corectă a numelui autorului acestei cărți: 

4 puncte 

 

 
 

 

○ a) Mircea Eliade; 

○ b) Vasile Voiculescu;  

○ b) Nicolae Iorga;  

○ c) Virgil Gheorghiu. 
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10. Născut într-o familie de intelectuali evrei, Nicolae Steinhardt, s-a convertit la ortodoxie, 

primind botezul în închisoarea Jilava. După ieșirea din închisoare, a ales viața monahală. Mai 

jos sunt prezentate trei mănăstiri, iar una dintre ele îi poartă o memorie aparte, deoarece în 

ea s-a călugărit, a viețuit, a scris, și-a constituit o bibliotecă impresionantă și s-a mutat la 

Domnul. Selectează varianta corectă a acestei mănăstiri: 

4 puncte 

 

 
 

  

 

A ○ a) Mănăstirea Sihăstria;  
 

 

 ○ b) Mănăstirea Rohia; 
 

 

 

 

c) ○ c) Mănăstirea Sucevița.  
 

 

 
11. Unul dintre scriitorii reprezentați în imaginile de mai jos, a fost laureat cu Premiul 

național pentru poezie, în anul 1941, datorită bogatei sale activități. Prin arta poeziei s-a 

apropiat de viața spirituală. Ne-a lăsat șapte volume de versuri și mai multe piese de teatru. 

Selectează varianta corectă din cele expuse mai jos. 

4 puncte 

 

  
○ a) Virgil Gheorghiu; ○ b) Vasile Voiculescu; 



red-religie.ro 

 

 
 84 

 

 

 

○ c) Mircea Eliade.  

 

12. Cea mai valoroasă carte a lui Nicolae Steinhardt, a fost scrisă parțial în minte, în temnițele 

comuniste și reconstruită de autor, din memorie, ajungând să fie publicată în 1991, după 

moartea sa. Care este această carte?  
4 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

13. În fața a 600 de deținuți din închisoarea de la Aiud, a susținut o conferință creștină, 

celebră, mărturisind învățătura lui Iisus Hristos. Cine a fost autorul acestei conferințe?  
4 puncte 

 

Răspuns: 

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

 

14. Un mare ierarh și om de cultură românească spunea  că ,,regenerarea morală a neamului 

nu se poate face  decât prin religie și prin cultură”. A diortosit Biblia într-o manieră, pe care 

nu a mai cunoscut-o poporul român, ediția jubiliară apărând în anul 2001. Cine este autorul 

acestei Biblii diortosite?  

4 puncte 

 

 
Răspuns: 

................................................................................................................................................. 
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15. Părintele Dumitru Stăniloae a fost o personalitate marcantă a teologiei românești, fiind 

unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului XX. Pe lângă foarte multe scrieri patristice, 

a tradus din limba greacă o colecție, în 12 volume. Cum se numește această colecție?  
4 puncte 

Răspuns: 

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

 

16. ,,Istoria logicii’’ este una dintre operele reprezentative ale unui mare profesor, care a 

format elita intelectuală românească din perioada interbelică. Cine este autorul care lipsește 

de pe coperta acestei cărți?  

4 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

 

17. Mircea Eliade, redat mai jos într-o ipostază a tinereții sale, a afirmat despre creștinism că 

este ,,încoronarea și sfârșitul tuturor religiilor”. A colindat Orientul pentru a se documenta și 

a scrie o lucrare celebră, din punct de vedere științific și religios. Care a fost lucrarea care l-a 

făcut celebru în lume?  
4 puncte 

 

 
Răspuns: 

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

 

18. ,,Leul Ardealului”, așa cum era numit Mitropolitul Bartolomeu Anania, în timpul celor 

șase ani de detenție, în închisoarea de la Aiud, a scris peste 6.000 de versuri și două piese de 

teatru, fără creion și hârtie, înregistrate pe memorie. Mai jos este redat un fragment dintr-un 

dialog între Mitropolitul Bartolomeu Anania și Eugenia Vodă, în emisiunea ,,Profesioniștii - 

Valeriu Ananaia”, de la TVR1. 

Citește cu atenție următorul fragment. Pe baza lui, definește în două cuvinte 

semnificația dirotosirii.  

5 puncte 
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- Dumneavoastră nu sunteți numai o față bisericească: Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și 

Clujului, dar sunteți omologat de Dicționarele literare ca scriitorul Valeriu Anania. Vă întreb un 

lucru: se poate face un dialog laic cu o față bisericească? 

- De ce nu? Există două fațete ale unei singure persoane. Una din cărțile mele este un dialog între 

Bartolomeu și Valeriu, adică între teolog și literat, și care conviețuiesc...  

Literatul din mine s-a născut, s-a manifestat înaintea călugărului, care și-a schimbat numele. 

- La ce vârstă ați devenit călugăr? 

- La 21 de ani, iar prima poezie am scris-o la vârsta de zece ani. 

- Deci, literatul primează asupra feței bisericești. 

- Cel puțin, cronologic. 

- Pentru că, altfel, literatul acum e uitat. L-ați pus în umbră. L-ați pus la păstrare. 

- Într-un fel oarecare. Dar iată ce se întâmplă. A intervenit această muncă a mea, de diortosire, îi 

spun eu, a Bibliei. 

- Spuneți telespectatorilor ce înseamnă diortosire. 

- Însemnează îndreptarea limbii, nu este revizuire. Este un cuvânt grecesc. Îndreptare. Corectare. 

Să limpezești un text. Să umbli la el și să-l îmbunătățești... 

 

Răspuns: 

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

 

19. Nicolae Iorga a fost un istoric de o mare erudiție, critic literar, dramaturg, istoric al 

artelor, memorialist, om politic și academician. Explică în maxim 100 de cuvinte expresia 

marelui istoric prezentată în imaginea de mai jos, ținând seama de importanța cunoașterii 

istoriei  comparată cu părinții.    

10 puncte 

 

 
 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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20.  Petre Țuțea s-a implicat în viața spirituală, culturală și politică a timpului său. Explicați 

în maxim 50 de cuvinte ce întelegi prin expresia din citatul de mai jos, ”mă mișc între 

Dumnezeu și neamul meu”, ținând seama de valorile spiritualității și ale neamului.  
10 puncte 

 

 
 

Răspuns: 

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

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

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

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

Unitatea de învățare „Creştinismul  şi  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 „Ortodoxie și cultură națională” 
 

 

 

 

Număr întrebare 

 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

 

Întrebarea 1 

 

1-a, c 

2- a, c 

3- b, e, f 

4- a, c 

5- a, d 

6-a, c 

(6 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(6x1p=6p) 

 

Întrebarea 11 

11 b 

(4 p.) 

 

 

Întrebarea 2 

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

6 e  

(6 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(6x1p=6p.) 

 

 

Întrebarea 12 

12 – Jurnalul fericirii 

(4 p.) 

Întrebarea 3 

3 b 

(3 p.) 

  

 

 

 

Întrebarea 13 

13 - Petre Țuțea 

(4 p.) 

 

 

 

Întrebarea 4 

4 a, b, c 

(4 p.) 

 

Întrebarea 14 

14 – Bartolomeu 

Anania 

(4 p.) 

 

 

Întrebarea 5 

5 

1-d 

2- e 

3- c 

4- a 

5- b 

 (5 p.) 

1 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(5x1p=5p) 

 

Întrebarea 15 

15 - Filocalia 

(4 p.) 

 

Întrebarea 6 

6 c 

(4 p.) 

 

Întrebarea 16 

16 – Nae Ionescu 

(4 p.) 

 

Întrebarea 7 

7 b, c, d, e 

(6 p.) 

 

 

Întrebarea 17 

17 – Istoria 

crețințelor și ideilor 

religioase 
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(4 p.) 

 

 

Întrebarea 8 

8  

1 b 

2 c 

3 a 

(6 p.) 

2 punct pentru 

fiecare 

corespondență 

(3x2p=6p) 

 

Întrebarea 18 

18 – îndreptarea 

limbii 

(4 p.) 

 

Întrebarea 9 

9 d 

(4 p.) 

 

Întrebarea 19 

19 - importanța 

cunoașterii istoriei; 

- comparația 

istoriei cu 

cunoașterea 

părinților 

(10 p.) 

 

Întrebarea 10 

10 b 

(4 p.) 

 

Întrebarea 20 

20 -  

(10 p.) 

- valorile 

spiritualității; 

- valorile 

neamului 

(10 p.) 

 

 

Total: 100 puncte 
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  BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Ortodoxie și cultură națională” 
 

 

Numar 

întrebare 

Link imagine 

Antet- Fotografie la Biblioteca personală; 

1.  
Pentru gif am folosit imaginile şi editorul online: https://ezgif.com/maker 

Cu acordul Fundației ”Mitropolitul Bartolomeu”, https://doxologia.ro/imagine/mitropolitul-

bartolomeu-anania-5  ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:05 

fotografie editată, conform https://pinakadakila.wordpress.com/2008/10/01/mircea-eliade/ 

ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:04  

Cu acordul nepoatei scriitorului, Anca Irina Ionescu, autor necunoscut, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nae_Ionescu  06.06.2020 ultima accesare la 06.06.2020, ora 

07:03 

 Cu acordul Mănăstirii Rohia, https://life.ro/viata-lui-nicolae-steinhardt-intelectualul-

devenit-monah/ ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:05 

https://foaienationala.ro/biografii-vasile-voiculescu.html ultima accesare la 06.06.2020, ora 

07:07 

Cu acordul Editurii Floare alba de colț, https://www.fericiticeiprigoniti.net/nichifor-crainic  

ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:08 

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

https://www.stelian-tanase.ro/cum-a-murit-nicolae-iorga/ ultima accesare la 06.06.2020, ora 

07:20 

fotografie editată, conform https://pinakadakila.wordpress.com/2008/10/01/mircea-eliade/ 

ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:25 

fotografie editată, conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Virgil_Gheorghiu  

ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:30    

fotografie editată, conform http://www.carteadelaora5.ro/trei-motive-pentru-care-il-iubim-

pe-petre-tutea/ ultima accesare la 06.06.2020, ora 07:40 

fotografie editată, conform https://pinakadakila.wordpress.com/2008/10/01/mircea-eliade/ 

ultima accesare la 07.06.2020, ora 09:12 

fotografie editată, conform https://www.romani.md/142-de-ani-de-la-nasterea-lui-

constantin-brancusi/  ultima accesare la 07.06.2020, ora 09:13  

fotografie editată, conform https://ro.pinterest.com/pin/405746247652494905/ ultima 

accesare la 07.02.2020, ora 09:15 

3.  Creativ commons, https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-

trairile-inumane-ale-ocnei-

206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOiv

D_BwE 

 ultima accesare la 07.09.2020, ora 9:40 

4.  Cu acordul nepoatei scriitorului, Anca Irina Ionescu, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nae_Ionescu ultima accesare la 07.06.2020, ora 10:25 

5.  Fotofrafie personală 

6.  Cu acordul Editurii Floare alba de colt, https://www.fericiticeiprigoniti.net/nichifor-crainic 

ultima accesare la 06.06.2020, ora 10:58 

7.  https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz

%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAA

AAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M, ultima accesare la data de 

07.09.2020, ora 13:10 

Feliacia Păunescu, fotografia Poarta sărutului 

https://ezgif.com/maker
https://doxologia.ro/imagine/mitropolitul-bartolomeu-anania-5
https://doxologia.ro/imagine/mitropolitul-bartolomeu-anania-5
https://pinakadakila.wordpress.com/2008/10/01/mircea-eliade/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nae_Ionescu%20%2006.06.2020
https://life.ro/viata-lui-nicolae-steinhardt-intelectualul-devenit-monah/
https://life.ro/viata-lui-nicolae-steinhardt-intelectualul-devenit-monah/
https://foaienationala.ro/biografii-vasile-voiculescu.html
https://www.fericiticeiprigoniti.net/nichifor-crainic
https://ezgif.com/maker
https://www.stelian-tanase.ro/cum-a-murit-nicolae-iorga/
https://pinakadakila.wordpress.com/2008/10/01/mircea-eliade/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Virgil_Gheorghiu
http://www.carteadelaora5.ro/trei-motive-pentru-care-il-iubim-pe-petre-tutea/
http://www.carteadelaora5.ro/trei-motive-pentru-care-il-iubim-pe-petre-tutea/
https://pinakadakila.wordpress.com/2008/10/01/mircea-eliade/
https://www.romani.md/142-de-ani-de-la-nasterea-lui-constantin-brancusi/
https://www.romani.md/142-de-ani-de-la-nasterea-lui-constantin-brancusi/
https://ro.pinterest.com/pin/405746247652494905/
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://en.wikipedia.org/wiki/Nae_Ionescu
https://www.fericiticeiprigoniti.net/nichifor-crainic
https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M
https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M
https://www.google.ro/search?q=constantin%20brancusi&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=isz%3Al%2Cil%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjokKyHndTrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=578#imgrc=G1KrNfTqnW7Y4M
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Felicia Păuneascu, folografia Coloana infinitului 

8.  - 

9.  Creativ Commons 

https://www.libris.ro/ora-25-virgil-gheorghiu-GRA978-606-695-110-4--

p10889703.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_me

dium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content= 

ultima accesare 06.09.2020, ora 9:15 

10.  Cu acordul Mănăstirii Rohia, https://life.ro/viata-lui-nicolae-steinhardt-intelectualul-

devenit-monah/ ultima accesare la 07.06.2020, ora10:26 

a) Sursa: www.doxologia.ro  

b) Sursa: www.doxologia.ro  

c) Sursa: www.doxologia.ro  

11.  a) Creativ commons, https://www.libris.ro/ispita-libertatii-memorii-constatin-virgil-

SOP978-973-136-671-5--

p10893022.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_

medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content= 

 ultima accesare la 07.09.2020, ora 10:45 

b) Creativ commons, https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-

si-trairile-inumane-ale-ocnei-

206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgK

OivD_BwE 

 ultima accesare la 07.09.2020, ora 9:40 

c) Creativ commons 

https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3

Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwiYwvG_99PrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&b

iw=1263&bih=529, ultima accesare la 07.09.2020, ora 09:50 

12.  Sursa: www.doxologia.ro ;  

13.  - 

14.  Fotografie din arhiva personală 

15.  - 

16. Fotografie personală după coperta cărții Istoria Logicii, de Nae Ionescu, cu acordul 

nepoatei scriitorului, Ana Irina Ionescu 

17. Creativ commons 

https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl

&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjglvmN9dPrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=126

3&bih=529#imgrc=cJLlrnaCmWZ72M, ultima accesare la 07.09.2020, ora 9:38 

18. Cu acordul ”Fundației Mitropolitul Bartolomeu” 

https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-

wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNK

VhJguM 

19. Creație personală, Creative commons -

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Bust_Nicolae_Iorga.JPG 

https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/page/2/, ultima accesare la 06.09.2020, 

ora 07:45; 

20 Creație personală 

 

 
 

 

https://www.libris.ro/ora-25-virgil-gheorghiu-GRA978-606-695-110-4--p10889703.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://www.libris.ro/ora-25-virgil-gheorghiu-GRA978-606-695-110-4--p10889703.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://www.libris.ro/ora-25-virgil-gheorghiu-GRA978-606-695-110-4--p10889703.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://life.ro/viata-lui-nicolae-steinhardt-intelectualul-devenit-monah/
https://life.ro/viata-lui-nicolae-steinhardt-intelectualul-devenit-monah/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
https://www.libris.ro/ispita-libertatii-memorii-constatin-virgil-SOP978-973-136-671-5--p10893022.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://www.libris.ro/ispita-libertatii-memorii-constatin-virgil-SOP978-973-136-671-5--p10893022.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://www.libris.ro/ispita-libertatii-memorii-constatin-virgil-SOP978-973-136-671-5--p10893022.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://www.libris.ro/ispita-libertatii-memorii-constatin-virgil-SOP978-973-136-671-5--p10893022.html?utm_source=2parale&utm_medium=feed&utm_source=2parale&utm_medium=quicklink&utm_campaign=3be1bc80e&utm_content=
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://carturesti.ro/carte/vasile-voiculescu-intre-fantastic-intuneric-si-trairile-inumane-ale-ocnei-206184560?gclid=EAIaIQobChMIo4X93PXT6wIVRbDtCh0d6A4wEAQYBSABEgKOivD_BwE
https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwiYwvG_99PrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=529
https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwiYwvG_99PrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=529
https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwiYwvG_99PrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=529
http://www.doxologia.ro/
https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjglvmN9dPrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=529#imgrc=cJLlrnaCmWZ72M
https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjglvmN9dPrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=529#imgrc=cJLlrnaCmWZ72M
https://www.google.ro/search?q=mircea%20eliade&tbm=isch&hl=ro&hl=ro&tbs=il%3Acl&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwjglvmN9dPrAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1263&bih=529#imgrc=cJLlrnaCmWZ72M
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://www.google.ro/search?q=BARTOLOMEU+ANANIA&hl=ro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_-7iz6tPrAhWMC-wKHY3ODdoQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=578&dpr=1.5#imgrc=sBQU9JNKVhJguM
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Bust_Nicolae_Iorga.JPG
https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/nicolae-iorga/page/2/
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UNITATEA VII 
Creştinismul şi provocările lumii 

contemporane 
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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/uuR5wphfRzP5K74e8 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC  
 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:   

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

Competențe specifice vizate: 
1.3 Prezentarea poziției și învățăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale; 

2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie; 

4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învățăturii creștine; 

4.3 Cunoașterea și promovarea valorilor creștine în societate; 

5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă 

a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline. 

Tipul lecției: lecție de evaluare a cunoștințelor 

Timp de lucru: 40 minute 

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

meserii aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 5230 /01.09.2008; 

2. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte 

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului 

Biblic și de Misiune Ortodoxa, ediție 2008;  

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

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/uuR5wphfRzP5K74e8
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FIȘA DE LUCRU 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

Notă explicativă: 
Punctajul maxim: 100 de puncte. 

 

1. Selectează varianta de răspuns care susține afirmația că studierea originii lumii este de o 

importanță vitală pentru om: 

4 puncte 

 

  
○ a)Trebuie să ne satisfacem toate curiozitățile;                  ○ b) Omul simte nevoia de a găsi sensul  

vieții sale, de  a-și  motiva existența; 

 

 

○ c) Am putea beneficia de descoperiri  

științifice care să faciliteze îmbunătățirea  

calității divertismentului. 

 

 

2. Din punct de vedere creștin lumea e creația lui Dumnezeu. Completează spațiile libere din 

afirmațiile următoare cu cuvintele care lipsesc (iubirea, omul, nimic, perfectă): 

4 puncte 

 

 a) iubirea b) omul c) nimic d) perfectă 

1. În referatul biblic cu privire la apariția lumii 

se afirmă că Dumnezeu a făcut totul din …… . 

○ ○ ○ ○ 

2. Creația originară a fost ............ când s-a 

încheiat. 

○ ○ ○ ○ 

3. Motivul creației este ………... nemărginită a 

lui Dumnezeu. 

○ ○ ○ ○ 

4  ……….. este făptura cea mai înaltă spre care 

toate converg. 

○ ○ ○ ○ 
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3. Se consideră adeseori că știința are mai multă siguranță decât religia, iar afirmația „Crede 

și nu cerceta!” este privită ca o cerință obligatorie impusă celor care doresc să înceapă o viață 

religioasă. Stabilește valoarea de adevăr a afirmațiilor: 

6 puncte 

 

   

 Adevărat Fals 

a) Dumnezeu cere omului credință oarbă, îndemnul „Crede și nu 

cerceta!” este menționat în paginile Sfintei Scripturi ○ ○ 

b) Afirmația „Crede și nu cerceta!” a fost atribuită creștinilor de 

către filosoful grec Celsius, adversar declarat al creștinilor (sec. II 

d.Hr.) 

 

○ ○ 

c) Dumnezeu nu interzice cunoașterea, El ne invită să cercetăm, să 

cerem răspunsuri, să căutăm adevărul: „Cereți și vi se va da, căutați 

și veți afla, bateți și vi se va deschide.” (Matei 7, 7) 
○ ○ 

 

4. Selectează personalitatea care a afirmat „Puţină ştiinţă depărtează de Dumnezeu; multă 

ştiinţă apropie de El: 

5 puncte 

  
○ a)Sfântului Proroc Moise (sec. XIII îH.); ○ b) Sfântul Apostol Pavel (sec. I d.H.);  

 

 

○ c) Francis Bacon, astronom (1561-1626).  
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5. Selectează care sunt, conform învățăturii de credință creștin-ortodoxe, tezele și ipotezele 

cosmogonice false  care opun știința religiei și creează conflict între ele: 

5 puncte 

 

  
□ a) Deismul -  concepție filozofico-

religioasă din secolele XII-lea care 

recunoaște existența lui Dumnezeu doar ca o 

cauză primară a lumii, El nu se îngrijește de 

creația Sa, lăsând-o să se dezvolte după 

legile proprii; 

□ b) Panteismul - concepție filozofică 

potrivit căreia Dumnezeu și natura sunt două 

realități identice, Creatorul confundându-se 

cu propria creație; 

  
□ c) Creaționismul - concepție potrivit căreia 

universul a fost creat de Dumnezeu; 

□ d) Ateismul - concepție materialistă care 

respinge religia, credința în supranatural și 

existența oricărei divinități, a miracolelor și 

a vieții de apoi. 

 

6. „Observând lumea, simetria din ea, părțile și mișcarea, varietatea și frumusețea ei, oricine 

va mărturisi că ea n-a putut fi făcută decât de Dumnezeu, Cel nespus de mare și frumos”. 

Identifică autorul acestei afirmații:   
5 puncte 

 

  
○ a) președintelui rus Vladimir Ilici Lenin; ○ b) Fericitului Augustin; 

  



red-religie.ro 

 

 
 98 

○  c) Patriarhului Avraam; ○ d) Filozofului nihilist Friedrich Nietzsche. 

 

7. Selectează cauzele care au dus la raporturi conflictuale între credință și știință: 
5 puncte 

 

 

 

□ a) Opoziția creștinismului medieval în fața 

progresului științific; 

□ b) Marxism-leninismul; 

 

 

□ c) Renașterea.  

 

8. Mulți savanți, renumiți pentru realizările lor științifice, au avut o credință născută din 

întâlnirea minunilor divine ale creației prin studiul și cercetările întreprinse spre a cunoaște 

lumea. Stabilește corespondența între savanții de mai jos și cuvintele memorabile pe care ei le-

au rostit: 

6 puncte 

 

 a) Albert Einstei 

(fizician, 

matematician) 

b) Louis Pasteur 

(biolog) 

 

c) Isaac Newton 

(fizician, 

matematician) 

1. ,,Cu cât mai mult studiez natura, cu 

atât mai mult mă cuprinde o uimire 

evlavioasă față de lucrurile 

○ ○ ○ 
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Creatorului. În timpul lucrărilor de 

laborator, eu mă rog.” 

2. ,,Acest sistem, atât de frumos, al 

soarelui, planetelor și cometelor nu 

putea lua naștere decât din planul 

…unei ființe inteligente. Ființa aceasta 

guvernează toate lucrurile, …ca Domn 

peste toate.” 

○ ○ ○ 

3. ,,Vreau să știu cum a creat 

Dumnezeu această lume …Vreau să-I 

cunosc gândurile. Restul sunt doar 

detalii.” 

○ ○ ○ 

 

9. Selectează definițiile corespunzătoare Evoluționismului: 
5 puncte 

 
 

□  a) teorie științifică ce demonstrează pe cale experimentală transformarea unei specii în alta;  

□ b) concepție filosofică ce explică prin acțiunea întâmplării și hazardului originea Universului, a 

pământului, a ființelor vii și a omului; 

□ c) concepție filosofică ce explică apariția și dezvoltarea ființelor vii printr-un proces evolutiv 

permanent, fără implicarea unui Creator; 

□  d) teorie literară care definește apariția speciilor literare. 

 

 

10. Învățătura de credință creștin-ortodoxă și teoria evoluționistă sunt două curente care 

modelează societatea umană contemporană. Selectează afirmațiile corespunzătoare fiecărei 

filozofii de viață: 
5 puncte 

 

 

 a) învățătura de credință 

creștin-ortodoxă 

b) teoria 

evoluționistă 

1. Presupune selecția naturală ca luptă pentru 

supraviețuire, ce conduce la eliminarea celui mai 

slab și supraviețuirea celui mai puternic. 

○ ○ 



red-religie.ro 

 

 
 100 

2. Adaptarea continuă la mediu și protecția acestuia 

sunt cele mai înalte datorii ale omului, el fiind 

animalul cel mai evoluat de pe pământ. 

○ ○ 

3. Presupune iubirea tuturor, până și a dușmanilor, 

trăirea în pace și armonie cu toți semenii. 
○ ○ 

4. Omul este o făptură divină, creată de Dumnezeu 

după chipul Său, chemată la sfințenie pentru 

veșnicie. 

○ ○ 

5. Omul este „praf de stele”, un produs al 

întâmplării și hazardului, un animal  rațional care 

se adaptează mereu mediului ce dispare la moarte. 

○ ○ 

 

11. Cele dintâi școli au fost școlile de pe lângă bisericile creștine. Câteva mănăstiri care 

grupau maeştri dominicani şi franciscani, alături de elevii lor, au devenit cu timpul adevărate 

corporaţii științifice în care se studia teologia, dar şi materiile ştiinţifice. Acestea vor deveni 

universităţi renumite. Identifică-le în exemplele de mai jos: 

5 puncte 
 

  
□ a) Oxford (1096); □ b) New York (1850); 

  
□ c) Cambridge (1209); □ d) Paris - Sorbona (1170); 

 

 

 

□ e) Montpellier (1292). 

 

 

12. Citește cu atenție citatele următoare: 

 „...este opera de îmbunătățire, înnobilare, înfrumusețare și perfecționare social, morală și 

spirituală a omului” (Ilarion V. Felea);  

„... este cam tot ce facem noi  şi maimuţele nu fac” (Lord Raglan); 

„...este rugul pe care ard caracterele nobile în noaptea minţii, pentru a-i lumina pe cei din 

jur” (Aculin Levitzki).  
Selectează conceptul la care se referă citatele de mai sus: 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Aculin+Levitzki
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3 puncte 

 

  
○ a) mass-media; ○ tehnica; 

 

 

○ c) cultura.  

 

13. Dacă studiem istoria culturii sub toate formele ei: istoria artelor, a științelor și, în general, 

istoria tuturor creațiilor spiritului omenesc, la toate aflăm o origine comună, religioasă. 

Identifică, în afirmațiile de mai jos, citatele care susțin și întăresc această perspectivă: 
5 puncte 

 

 

 

□ a)„Religia transformă poporul într-o masă de 

oameni culți.” (Petre Țuțea); 

□ b) „Nivelul unei civilizaţii depinde, în 

ansamblu, de două lucruri principale: energie și 

tehnologie.” (Kardashev); 

 

 

□ c) „Religia polarizează și cristalizează  

în jurul principiilor și altarelor ei, toate  

operele și manifestările sufletului omenesc.”  

(Pr. Prof. Dr. Ilarion Felea). 

 

 

14. Religia creștină joacă, încă de la începuturile sale, un rol fundamental în dezvoltarea 

culturii și civilizației europene. Recunoaște în următoarele afirmații diversele forme prin care 

și-a manifestat și și-a făcut simțită prezența: 

5 puncte 
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□ a) primele monumente de artă creștină au fost 

bisericuțele din galeriile subterane ale catacombelor, 

unde creștinii, din cauza marilor prigoane păgâne,  se 

refugiau pentru a se ruga (sec. I-IV); 

□ b) cartea creștină prin excelență este Sfânta 

Scriptură. Ea a fost prima carte studiată, 

comentată și tradusă în toate limbile Europei; 

  
c) arta creștină își are rădăcinile în mitul lui 

Narcis, care, din dorința de a-și păstra 

frumusețea, s-a transformat într-o floare, care-i 

poartă numele. 

d) Vasile cel Mare (sec. IV d. Hr.) înființează 

azile, orfelinate și spitale pentru nevoiași 

acesteavor fi modele pentru sistemul modern de 

asistență socială; 

 

15. Manifestările artei creștine erau foarte sfioase la început, dar,  o dată cu punerea în 

libertate a credinței creștine (313 d.Hr.) dezvoltarea ei a luat un mare avânt sub toate 

aspectele. Identifică în imaginile de mai jos grandioasele monumente arhitecturale ale artei 

creștine europene realizate de-a lungul timpului: 

5 puncte 

 

  
□ a)Sfânta Sofia– Constantinopol (537); □ b) Basilica Sf. Petru(cea mai mare biserică din  

lume)– Roma (1626); 

  
□ c) Notre Dame du Paris – Paris (1345); □ d) Sf. Vasile– Moscova (1554); 
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□ e) Sagrada Familia- Barcelona (1882).  

 

16. Identifică autorii următoarelor citate care aparțin unor capodopere literare renumite și 

ale căror teme, religioase prin excelență, sunt memorabile: 
6 puncte 

 

 
 

a) Shakespeare 

(1564-1616) 

b) Feodor 

Dostoievski 

(1821-1881) 

 

c) Dante 

Alighieri 

(1265-1321) 

1. ”Dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că totul 

este permis şi dacă totul este permis, înseamnă 

că suntem pierduţi.” (Fraţii Karamazov) 

○ ○ ○ 

2. ”Iubirea mișcă soarele și stelele.” (Divina 

Comedie) 
○ ○ ○ 

3. ”A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea!”  

(Hamlet) 
○ ○ ○ 

     

17. Cum se numește celebra pictură a lui Leonardo da Vinci  din  biserica Santa Maria delle 

Grazie- Milano ? 

5 puncte 

Răspuns: 

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

 

18. Albert Einstein afirma că deşi ,,domeniul religiei şi al ştiinţei sunt prin ele însele net 

delimitate unul faţă de celălalt”, totuşi ,,între ele se creează puternice relaţii şi dependenţe 

reciproce” datorită religiozităţii omului de ştiinţă . Caracterizați printr-un cuvânt  relația 

actuală dintre Biserica Ortodoxă și oamenii de știință ? 

4 puncte 

Răspuns: 

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

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Dostoievski
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Santa_Maria_delle_Grazie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Santa_Maria_delle_Grazie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Milano
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19. Pentru că ”muzica purifică sufletele de praful vieții cotidiene” (B. Auerbach), ”este 

limbajul îngerilor” (T. Carlyle) și ”poate face dintr-un suflet răvășit o catedrală” (V. Ghica), 

ascultă cu atenție piesa ”Odă bucuriei”, compusă de  Ludwig van Beethoven, devenită imn 

al Uniunii Europene în 1985 și interpretată de Ana Ruckner (versiune rock). Explică în 

maxim 20 de cuvinte sentimentele pe care le-ai trăit pe parcursul audiției.  

5 puncte 

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

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

………………………………………………………………………………… 

Ludvig van Bethoven (Simfonia 9), https://www.youtube.com/watch?v=rnjWUYE9UvU 

 

 20. ,, Eu afirm că religiozitatea e cea mai puternică dintre toate instrumentele de cercetare 

ştiinţifică. Ştiinţa fără religie e incompletă, religia fără ştiinţă e oarbă. Toate religiile, artele 

sau ştiinţele sunt rodul aceluiaşi copac a cărei unică aspiraţie e să facă viaţa omului mai 

demnă; adică să permită ca individul să se ridice peste simpla existenţă fizică şi să fie liber.”  

Albert Einstein 

 Explicați în maxim 50 de cuvinte expesia  ,, știinţa fără religie e incompletă”. 

5 puncte   

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

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

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

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

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

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

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imn_na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imn_na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
https://www.youtube.com/watch?v=rnjWUYE9UvU
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GRILA DE RĂSPUNSURI 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

 

 

Numele și prenumele elevului: __________________________________ 

Unitatea de învățământ: _______________________________________ 

Clasa:  ______________________________________________________ 

 

 

 

Număr întrebare 
 

Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit 

 

Întrebarea 1 

  

Întrebarea 11 
 

 

Întrebarea 2 

  

Întrebarea 12 
 

 

Întrebarea 3 

  

Întrebarea 13 
 

 

Întrebarea 4 

  

Întrebarea 14 
 

 

Întrebarea 5 

  

Întrebarea 15 
 

 

Întrebarea 6 
 

 

Întrebarea 16 
 

 

Întrebarea 7 
 

 

Întrebarea 17 
 

 

Întrebarea 8 
 

 

Întrebarea 18 
 

 

Întrebarea 9 
 

 

Întrebarea 19 
 

 

Întrebarea 10 
 

 

Întrebarea 20 
 

 

Total: 100 puncte 
 

 

 

TE FELICIT! 
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GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

 

 

Număr întrebare 
 

Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect 

Întrebarea 1 1 b (3 p.) Întrebarea 11 11 a, c, d, e (4 p.) 

Întrebarea 2 
2   3-a, 4-b, 1-c, 2-d 

 (4 p.) 
Întrebarea 12 12 c (3 p.) 

Întrebarea 3 

3 b, c- A 

a- F 

 (6 p.) 

Întrebarea 13 13 a, c (4 p.) 

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

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

Întrebarea 6 6 b (4 p.) Întrebarea 16 16  1b, 2c, 3a (6 p.) 

Întrebarea 7 7 a, b (4 p.) Întrebarea 17 
   17 Cina cea de 

Taina (5 p.) 

Întrebarea 8 8 1-b, 2-c, 3-a (6 p.) Întrebarea 18 18  dialogul (5 p.) 

Întrebarea 9 9 b, c (4 p.) Întrebarea 19 
19 bucurie, înălțare, 

încântare (10 p.) 

Întrebarea 10 
10 1-b,2-b, 3-a, 4-a, 

5-b (5 p.) 
Întrebarea 20 20 b, c, d, e (10 p.) 

 

Total: 100 puncte 
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BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR ȘI VIDEOCLIPURILOR INSERATE 

Unitatea de învățare „Creștinismul și provocările lumii contemporane” 
 

Nr. 

întrebare 

Link imagine 

Antet: Imagini din domeniul public:  

Autor: Andres Nassar, artist Michelangelo Buonarrotti, Crearea lui Adam, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/04/23/28/the-creation-of-adam-

436007_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 13.53 

Autor: sspiehs3, https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/26/20/28/god-

1772560_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 13.54 

Autor: Tumisu, https://cdn.pixabay.com/photo/2020/01/13/01/40/astronaut-

4761434_960_720.jpg , ultima accesare 24.07.2020 ora 11.58; 

1 1a Imagine din domeniul public. Autor: LisaBMarshall, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/27/21/51/girl-505813_960_720.jpg , 
ultima accesare 23.07.2020 ora 13.59 

1b Imagine din domeniul public. Autor: Free photos, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/04/20/59/milky-way-

1023340_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 14.01 

1c Imagine din domeniul public. Autor: Olya Adamovich, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/08/02/22/game-

2294201_960_720.jpg ultima accesare 23.07.2020 ora 14.03 

2. 

3. Imagini din domeniul public:  

Autor: Dimitris Vetsikas  https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/24/19/09/jesus-

christ-4152894_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.28 

Autor: Gerd Altmann, https://cdn.pixabay.com/photo/2014/02/03/07/00/truth-

257160_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.25 

Autor: Couleur, https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/09/17/37/sculpture-

2298848_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.22 

4. 4a Imagine cu acordul autorului. Autor: Cerasela Ciucă, artist Cerasela Ciucă, 

https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Moise-

1012x1024.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.20 

4b Imagine din domeniul public. Autor: Dimitris Vetsikas,  
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/28/16/02/st-paul-2015634_960_720.jpg 

, ultima accesare 23.07.2020 ora 18.19 

4c  Imagine din domeniul public. Autor: pl.pinterest.com, artist Paul von Somer 

I, Portrait of Francis Bacon, ulei pe panel, Lazienki Palace,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Somer_Franci

s_Bacon.jpg/488px-Somer_Francis_Bacon.jpg, ultima accesare 23.07.2020 

ora 18.17 

5. 5a Imagine din domeniul public. Autor: Gerd Altmann, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/11/08/11/hand-65689__340.jpg , 

ultima accesare 23.07.2020 ora 18.11 

5b Imagine din domeniul public.  Autor: Mandy Fontana,  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/21/20/45/creation-

1923829_1280.jpg, ultima accesare 23.07.2020 ora 18.18   

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/04/23/28/the-creation-of-adam-436007_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/04/23/28/the-creation-of-adam-436007_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/26/20/28/god-1772560_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/26/20/28/god-1772560_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/01/13/01/40/astronaut-4761434_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/01/13/01/40/astronaut-4761434_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/27/21/51/girl-505813_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/04/20/59/milky-way-1023340_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/04/20/59/milky-way-1023340_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/08/02/22/game-2294201_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/08/02/22/game-2294201_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/24/19/09/jesus-christ-4152894_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/24/19/09/jesus-christ-4152894_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/02/03/07/00/truth-257160_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/02/03/07/00/truth-257160_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/09/17/37/sculpture-2298848_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/09/17/37/sculpture-2298848_960_720.jpg
https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Moise-1012x1024.jpg
https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Moise-1012x1024.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/28/16/02/st-paul-2015634_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/28/16/02/st-paul-2015634_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/28/16/02/st-paul-2015634_960_720.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Somer_Francis_Bacon.jpg/488px-Somer_Francis_Bacon.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Somer_Francis_Bacon.jpg/488px-Somer_Francis_Bacon.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/11/08/11/hand-65689__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/21/20/45/creation-1923829_1280.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/21/20/45/creation-1923829_1280.jpg
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5c Imagine din domeniul public. Autor: Gerd Altmann, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/09/11/03/globe-

3984876_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.15 

5d Imagine din domeniul public. Autor: mohamed Hassan 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/10/12/57/traveller-

3213992_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.12 

6. 6a Imagine din domeniul public. Autor: Pierluigi D'Amelio, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/05/04/12/12/estonia-5128929__340.jpg 

, ultima accesare 23.07.2020 ora 18.33 

6b Imagine cu acordul autorului. Autor: Cerasela Ciucă, artist Cerasela Ciucă,  

https://www.theodorosart.com/wp-content/uploads/2013/07/dscn6026.jpg , 

ultima accesare 23.07.2020 ora 18.29 

6c Sf. Patr. Avraam, icoană personală, litografie pe lemn; 

6d Imagine din domeniul public. Autor; Wikilmages, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/09/21/friedrich-nietzsche-

67543__340.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 18.31 

7. 7a Imagine din domeniul public. Autor: Gunther Simmermacher,  

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/03/14/52/devil-

1566853_960_720.jpg  

7b Imagine din domeniul public. Autor: CarlosXVIG, Wikimedia, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/MARX%2C_ENGEL

S%2C_LENIN_Y_STALIN.jpg , Creative Commons Attribution-Share 3.0 

Unported, ultima accesare 23.07.2020 ora 18.47 

7c Imagine din domeniul public. Autor: DEZALB, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/13/17/15/hers-1977765_960_720.jpg  

8 Imagini din domeniul public: 

 Autor: attributed to 'English School, sursa bonhams.com, artist M. Keynes, Portrait 

of Sir Isaac Newton, ulei pe canvas, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Isaac_Newton%2C_E

nglish_School%2C_1715-20.jpg/493px-

Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg , public domain, ultima 

accesare 23.07.2020 ora 19.47 

Autor: paintingiant.com, artist Albert Edelfelt, Portretul lui Louis Pasteur, ulei pe 

canvas, Muzeul din Orsay,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Portrait_of_Louis_Pa

steur.jpg/194px-Portrait_of_Louis_Pasteur.jpg , public domain, ultima accesare 

23.07.2020 ora 19.49  

Autor: skezee, https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/22/20/30/einstein-

645461_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 19.53 

9. Imagine din domeniul public. Autor: zorro4,  

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/29/01/08/evolution-5106817_960_720.png , 

ultima accesare 23.07.2020 ora 20.03 

10. Imagini din domeniul public: Autor: Richard Sutcliffe, Statue of Charles Darwin, 

Natural History Museum, London, 

https://s3.geograph.org.uk/geophotos/05/20/32/5203287_17bb597f_1024x1024.jpg  

Creative Commons Atribution – Share Alike 2.0 Generic, ultima accesare 

23.07.2020 ora 20.07 

Autor: necunoscut, Cambridge Building Antique Art Fresco Religion, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/03/04/00/11/antique-21803__340.jpg , ultima 

accesare 23.07.2020 ora 20.13 

Autor: Leon Fagel, Statue of the French naturalist Jean-Baptiste de Lamarck, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/09/11/03/globe-3984876_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/09/11/03/globe-3984876_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/10/12/57/traveller-3213992_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/10/12/57/traveller-3213992_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/05/04/12/12/estonia-5128929__340.jpg
https://www.theodorosart.com/wp-content/uploads/2013/07/dscn6026.jpg
https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/patriarhul-avraam-parinte-al-multor-neamuri
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/09/21/friedrich-nietzsche-67543__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/09/21/friedrich-nietzsche-67543__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/03/14/52/devil-1566853_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/03/14/52/devil-1566853_960_720.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/MARX%2C_ENGELS%2C_LENIN_Y_STALIN.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/MARX%2C_ENGELS%2C_LENIN_Y_STALIN.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/13/17/15/hers-1977765_960_720.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg/493px-Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg/493px-Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg/493px-Isaac_Newton%2C_English_School%2C_1715-20.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Portrait_of_Louis_Pasteur.jpg/194px-Portrait_of_Louis_Pasteur.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Portrait_of_Louis_Pasteur.jpg/194px-Portrait_of_Louis_Pasteur.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/22/20/30/einstein-645461_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/22/20/30/einstein-645461_960_720.jpg
http://downloads/zorro4,
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/29/01/08/evolution-5106817_960_720.png
https://s3.geograph.org.uk/geophotos/05/20/32/5203287_17bb597f_1024x1024.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/03/04/00/11/antique-21803__340.jpg
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bronze, Paris, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Statue_Lamarck_Leon_Fage

l.jpg Creative Commons Atribution- Share Alike 3.0 Unported, ultima accesare 

23.07.2020 ora 20.16 

11. 11a Autor: radmi 25, https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/11/20/51/oxford-

527423_960_720.jpg 

11b Autor necunoscut, sursa http://ahistoryofnewyork.com/tag/washington-

square/, New York University Bulding and Dutch Reformed Church in 

Washington Square, 1850,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/New_York_Universit

y_Building_in_Washington_Square%2C_1850.jpg, public domanin, ultima 

accesare 23.07.2020 ora 21.23 

11c Autor: Katz Gohsend 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/10/11/23/51/cambridge-

3741176_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 21.25 

11d Autor: Skeeze https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/19/16/54/sorbonne-

university-1051434_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 21.27 

 11e Autor: Vpe 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Montpellier_Faculte_

medecine.jpg, Creative Commons Atribution 1.0, ultima accesare 23.07.2020 

ora 21.32 

12. 12a Autor: Gerd Altmann, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/02/01/20/kiosk-

1366372_960_720.jpg  , ultima accesare 23.07.2020 ora 20.29 

12b Autor: Wikilmages, https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/11/27/rocket-

launch-67721_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 20.31 

12c Autor: Mircea Iancu, 

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/03/31/15/43/woman-

4988243_960_720.jpg , ultima accesare 23.07.2020 ora 20.36 

13. 13a Citat:  https://booknation.ro/citate-petre-tutea/, ultima accesare 23.07.2020 

ora 20.33 

Autor imagine: necunoscut, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Petre_%C8%

9Au%C8%9Bea.jpg/450px-Petre_%C8%9Au%C8%9Bea.jpg , public 

domain, ultima accesare 23.07.2020 ora 20.35 

13b Citat:  https://www.stiintaonline.ro/cat-de-mult-poate-avansa-omenirea-pe-

scara-kardashev/, ultima accesare 23.07.2020 ora 20.34 

Autor imagine: Wikipedia, Kardashev scale, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Consommatio
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