Etapa națională a olimpiadelor școlare - 2019
Probă scrisă

RELIGIE - CULTUL ORTODOX
02 mai 2019
Clasa a XI-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:
După ce Duneeeeu odineinoraă ie nutee aâeduain șin ie nutee chinpuain r graăine păainetintoa eoşeain paine paofeeiini
ie eintete rceseer dine uană eeer graăine eouă paine Finut... (Evrei 1, 1-2).
Pornind de la textul de mai sus:

1. Identifică tipul de revelație la care se referă textul;
2. Precizează momentul în care se încheie acest tip de revelație;
3. Explică în 5-8 rânduri rolul revelației în istoria umanității.

SUBIECTUL al II-lea

(20 puncte)

Având în vedere îndemnul Sfântului Apostol Pavel: Drcă Hainseos eu ra fein ievinrei erdraeincă esee
reuecin paopovăduinaer eorseaăi erdraeincă esee șin caedineir vorseaă. (I Corinteni 15, 14), realizează un
text argumentativ de 25-30 de rânduri în care să evidențiezi Îevineaer tuin Hainseos cr iecepue rt
ievineainin eorseae.
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 argumentarea 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 citatul:

Soiinin eaebuine săeșin feine ueut rteuinr spainjine șin tinnre șin rdăpose șin inbăabăerae inpoeainvr reâeoa aete crae
rsrteereă dine eoree păaiinte. (Sfântul Ioan Gură de Aur), alcătuiește un eseu de 2-3 pagini în care să
prezinți familia creștină în societatea postmodernă.
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În redactarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

1.
2.
3.
4.

importanța familiei creștine în societate;
scopul familiei creștine;
implicarea familiei creștine în educația tinerilor;
reperele morale ale familiei creștine, astăzi.

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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