OLIMPIADA DE RELIGIE PENTRU COLEGIILE ŞI LICEELE TEOLOGICE
CULTUL CATOLIC
(CONFESIUNILE ROMANO-CATOLICĂ ŞI GRECO-CATOLICĂ)
ETAPA NATIONALA
3 aprilie 2018

Clasa a X-a – Filieră teologică
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I ___________________________________________________ 20 puncte
Explicaţi următoarele noţiuni teologice:
a. Fiul lui Dumnezeu;
b. Moartea răscumpărătoare a lui Isus;
c. Învierea lui Isus;
d. Domnul.
SUBIECTUL II ___________________________________________________ 30 puncte
Se dă următorul text:
„ Mă vor ferici toate neamurile”(Lc 1, 48).”Sfânta Fecioară este pe bună dreptate cinstită de Biserică
printr-un cult deosebit. Din cele mai vechi timpuri, Sfânta Fecioară e venerată cu titlul de Născătoare
de Dumnezeu, sub a cărei ocrotire creştinii aleargă rugându-se în toate primejdiile şi nevoile. Acest
cult, deşi diferă în mod esenţial de cultul de adoraţie, (.....) îşi găseşte expresia în sărbătorile liturgice
dedicate Născătoarei de Dumnezeu şi în rugăciunea mariană”(CBC. 971)
Pornind de la textul de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe:
a) Indicaţi momentul în care Sfânta Fecioară rosteşte cuvintele: „ Mă vor ferici toate neamurile”.
b) Explicaţi deosebirea dintre cultul datorat lui Dumnezeu şi cultul adus sfinţilor.
c) Enumeraţi trei sărbători mariane.
d) Daţi exemplu de o rugăciune mariană.
e) Explicaţi sintagma: „Născătoare de Dumnezeu”.
SUBIECTUL III ___________________________________________________ 40 puncte
Elaboraţi un eseu structurat, cu titlul Biserica în planul lui Dumnezeu, în care să atingeţi
următoarele idei:
 Etimologia termenului Biserică;
 4 simboluri ale Bisericii în Vechiul şi Noul Testament;
 Instituirea Bisericii;
 Misterul Bisericii;
 Biserica, sacrament universal al mântuirii.
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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BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Clasa a X-a
Varianta 1
Subiectul I ............................................................................................................................ 20 puncte
a) Pentru explicarea corectă a noţiunii de Fiul lui Dumnezeu se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, se acordă 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă nici un punct.
b) Pentru explicarea corectă a noţiunii de moarte răscumpărătoare a lui Isus se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet, se acordă 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă nici un punct.
c) Pentru explicarea corectă a noţiunii de Învierea lui Isus se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, se acordă 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă nici un punct.
d) Pentru explicarea corectă a noţiunii de Domnul se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parțial
corect sau incomplet, se acordă 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă nici un punct.
Subiectul II ...........................................................................................................................30 puncte
a. Pentru indicarea momentului în care Sfânta Fecioară rosteşte cuvintele citate se acordă 6
puncte. Pentru răspuns partial corect sau incomplet se acordă 1-5 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa răspunsului, nu se acordă niciun punct.
b. Pentru explicarea deosebirii dintre cultul datorat lui Dumnezeu şi cultul adus sfinţilor se acordă
6 puncte. Pentru răspuns partial corect sau incomplet se acordă 1-5 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa răspunsului, nu se acordă niciun punct.
c. Pentru enumerarea a trei sărbători mariane se acordă 6 puncte (3x2p). Pentru răspuns partial
corect sau incomplet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se
acordă niciun punct.
d. Pentru exemplificarea unei rugăciuni mariane se acordă 6 puncte. Pentru răspuns partial
corect sau incomplet se acordă 1-5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu
se acordă niciun punct.
e. Pentru explicarea sintagmei: Născătoare de Dumnezeu se acordă 6 puncte. Pentru răspuns
partial corect sau incomplet se acordă 1-5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului,
nu se acordă niciun punct.
Subiectul III...................................................................................................................... 40 puncte
a) Pentru elaborarea eseului structurat cu tema Biserica în planul lui Dumnezeu se acordă
....................................................................................................................30 de puncte:
- etimologia ......................................................... 5 puncte
- 4 simboluri ale Bisericii .....................................8 puncte
- instituirea Bisericii.............................................5 puncte
- misterul Bisericii................................................8 puncte
- Biserica, sacrament universal al mântuirii ........4 puncte
b) Pentru redactare se acordă................................................................10 puncte
- structurarea prezentării (introducere/cuprins/încheiere)........5 puncte
- utilizarea limbajului teologic ................................................2 puncte
- construirea unui discurs coerent într-o succesiune logică......3 puncte

