
Etapa națională a olimpiadelor școlare - 2019

Probă scrisă
RELIGIE - CULTUL ORTODOX

02 mai 2019
Clasa a XII-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: L-am căutat pe Dumnezeu ... în cărți, în idei, în simboluri dar 
acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. 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. 
                                                                                                               (Părintele Dumitru Stăniloae)

Pornind de la textul de mai sus:

1. Prezintă trei efecte ale rugăciunii curate;
2. Descrie rolul Sfinților Părinți ca povățuitori ai rugăciunii;
3. Evidențiază, în 5-8 rânduri, rolul rugăciunii în modelarea și fortificarea caracterului.

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (20 puncte)  

Se dă textul: Ziua Învierii! Și să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm, să 
zicem «Fraților!» și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere și așa să strigăm: 
«Hristos a înviat»...   (Cântare liturgică)

Realizează un text argumentativ de 25-30 de rânduri în care să evidențiezi importanța credinței în 
înviere.

În redactarea textului, trebuie:
- să respecți construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, 
  utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaborezi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei 
  opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea a două argumente   
  adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (40 puncte)  

Pornind de la textul: Suntem atâta de creștini câtă copilărie pură am izbutit să păstrăm în noi până
la  sfârșitul  vieții.  (Nichifor  Crainic),  alcătuiește  un  eseu  de  2-3  pagini  în  care  să  evidențiezi
frumusețea vieții în Hristos oglindită în  cotidian.

În alcătuirea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
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1. Nemurirea sufletului;
2. Puritatea sufletească;
3. Viața - darul neprețuit al lui Dumnezeu pentru om.

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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