
Etapa națională a olimpiadelor școlare - 2019

Probă scrisă
RELIGIE - CULTUL ORTODOX

02 mai 2019
Clasa a VII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I                                                                                                                    (30 puncte)  

Citește cu atenție textul următor:
La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric

era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor.           (Facere 1, 1-2)

Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1. Precizează motivul pentru care Dumnezeu a creat lumea;

2. Menționează momentul în care a fost creat omul;

3. Definește providența divină;

4. Explică sintagma Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte. 
(Facere 1, 31)

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (20 puncte)  
Se dă textul:  Bine,  slugă bună și  credincioasă,  peste puține ai fost credincioasă,  peste

multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău. (Mt. 25, 21) 

Realizează  un text  argumentativ  de 15-20 de rânduri,  în  care să prezinți  bogăția  darurilor  lui
Dumnezeu.

În redactarea textului trebuie:
 Să  respecți  construcția  unui  text  de  tip  argumenativ:  structurarea  ideilor  în  scris,

utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
 Să elaborezi  propria argumentare în concordanță cu tema dată:  formularea propriei

opinii  față  de  idea  exprimată,  enunțarea  argumentelor  adecvate  și  formularea  unei
concluzii pertinente.

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (40 puncte)  

 Pornind de la textul  Prietenia nu poate rămâne deplină și desăvârșită decât între cei cu
aceleași  virtuți… (Sfântul  Ioan  Casian),  elaborează  o  compunere  de  1-2  pagini, în  care  să
subliniezi importanța prieteniei. 
În elaborarea compunerii vei avea în vedere următoarele repere:

 Stabilirea unui titlu sugestiv;               
 Corelarea citatului cu una din minunile studiate;
 Expunerea a două învățături morale din minune.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică
a  ideilor,  originalitatea  lucrării,  utilizarea  adecvată  a  limbajului  religios  şi  citarea  din  Sfânta
Scriptură.
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