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Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total 100 de puncte.

SUBIECTUL I
______
____
30 puncte
Citește cu atenție versetul următor și răspunde cerințelor formulate în sarcinile de lucru:
,,Îl văd, dar acum încă nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un
toiag se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va zdrobi”.
1. Menționează cartea și capitolul din care face parte versetul;
2. Precizează persoana și împrejurările în care s-a făcut această afirmație;
3. Formulează două aprecieri referitoare la mesajul versetului citat în 5-8 rânduri (50-80 de
cuvinte).
SUBIECTUL II

______

____

20 puncte

Scrie un text argumentativ de 15-20 rânduri (150-200 de cuvinte) despre ascultarea față de
Dumnezeu pornind de la versetul biblic ,,După aceea a zis Domnul către Avram: Ieşi din pământul
tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu” (Facere 12,
1).
Pentru a obține punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- respectarea structurii specifice textului argumentativ;
- utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- formularea propriei opinii față de mesajul episodului biblic din care face parte versetul;
- argumentarea ascultării lui Avram;
- formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III

____

40 puncte

Redactează un eseu de 2-3 pagini (600-900 de cuvinte) în care să-i prezinți prietenului tău
modelul fidelității, pornind de la textul biblic ,,Iar Rut a zis: Nu mă sili să te părăsesc şi să mă duc
de la tine; căci unde te vei duce tu, acolo voi merge şi eu şi unde vei trăi tu, voi trăi şi eu; poporul
tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu”(Rut 1,16), evidențiind:
 trasăturile morale ale moabitencei Rut;
 asumarea de către Rut a principiilor religioase specifice familiei iudaice;
 cuprinderea moabitencei Rut în planul de mântuire a lumii.
Pentru a obține punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
- respectarea structurii specifice eseului (introducere, cuprins, încheiere);
- înlănțuirea logică a ideilor;
- viziunea biblică și patristică asupra temei abordate;
- utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură.
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE



Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.
Subiectul I
30 puncte
1. Menționarea corectă a cărții și capitolului din care face parte textul - 10 puncte;
Răspuns parţial corect sau incomplet
- 5 puncte;
Răspuns incorect sau lipsa acestuia
- 0 puncte;
2. Precizarea persoanei și a împrejurărilor în care s-a făcut această afirmație - 10 puncte;
parţial corect sau incomplet
- 5 puncte;
Răspuns incorect sau lipsa acestuia
- 0 puncte;
3. Formularea a cel puțin două aprecieri referitoare la mesajul textului citat - 10 puncte;
Răspuns parţial corect sau incomplet
- 5 puncte;
Răspuns incorect sau lipsa acestuia
- 0 puncte;
Subiectul II

Răspuns

20 puncte

1. respectarea structurii specifice textului argumentativ și utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei opinii /parțial corect sau incomplet;
- 5/2 puncte;
2. formularea propriei opinii față de mesajul episodului biblic din care face parte versetul/parțial corect
sau incomplet;
- 5/2 puncte;
3. argumentarea ascultării lui Avram/parțial corect sau incomplet;
- 5/2 puncte;
4. formularea unei concluzii pertinente/parțial corect sau incomplet.
- 5/2 puncte;
Subiectul III
40 puncte
a) Evidențierea trasăturilor morale ale moabitencei Rut /parțial corect sau incomplet
- 10/5 puncte;
b) Asumarea de către Rut a principiilor religioase specifice familiei iudaice /parțial corect sau incomplet
- 7/3 puncte;
c) Cuprinderea moabitencei Rut în planul de mântuire a lumii/parțial corect sau incomplet
- 8/4 puncte;
d) Utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură/respectarea parțială a cerinței
- 5/2 puncte;
e) Construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unui eseu/respectarea parțială a cerinței
- 5/2 puncte;
f) Creativitatea şi originalitatea textului redactat
- 4 puncte;.
g) Încadrarea eseului în limita de spațiu indicat
- 1 punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total - 100 de puncte.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

