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Clasa a VI-a



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

Subiectul I

30 puncte

Citește cu atenție textul următor:
Domnul cel Înviat S-a înălțat spre înălțimile nesfârșite ale vieții veșnice. El nu S-a înălțat la
stele, ci deasupra lor; El nu s-a înălțat la îngeri, ci deasupra lor…chiar la tronul Tatălui ceresc.
(Sfântul Nicolae Velimirovici).
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1. Precizează când a avut loc evenimentul menționat în text;
2. Indică îndemnul transmis de Mântuitorul Hristos Apostolilor la acest eveniment;
3. Menționează făgăduința pe care Iisus o face Apostolilor;
4. Explică prezența Maicii Domnului în icoana Înălțării Domnului;
5. Numește un alt eveniment sărbătorit de Biserică în ziua Înălțării Domnului.
Subiectul II

20 puncte

Alcătuiește o compunere cu titlul Bucuria de a fi creștin, de 10–15 rânduri, în care să ilustrați:
- trei modalități de mărturisire a credinței;
- un exemplu de personaj biblic, model de mărturisire a credinței.
Notă! Ordinea integrării reperelor date în cuprinsul textului este la alegere și respectarea
structurii unei compuneri.
Subiectul III

40 puncte

Pornind de la textul următor:
Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic (Matei
13, 34), elaborează o compunere de maximum o pagină în care să-L evidențiezi pe Iisus Hristos
ca Învățător al lumii.
În elaborarea compunerii, vei avea în vedere următoarele aspecte:
a) calitatea de Învățător arătată prin exemplificarea a două pilde;
b) prezentarea marii porunci a iubirii, ca esență a învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos;
c) valorificarea mesajului din textul citat.
Notă! Se punctează și structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta
Scriptură.

Probă scrisă la religie ortodoxă
Clasa a VI-a

Pagina 1 din 1

