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ETAPA NATIONALA
3 aprilie 2018
Clasa a XI-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 următorii termeni teologici:
a. Iniţierea creştină;
b. Virtuţile teologale;
c. Ziua sabatului;
d. Sacramentul Mirului.
SUBIECTUL II ___________________________________________________ 30 puncte
Pornind de la textul de mai jos,
La Cina cea de Taină, în noaptea în care era vândut, Mântuitorul nostru a instituit Jertfa
euharistică a Trupului şi Sângelui său pentru a perpetua de-a lungul veacurilor Jertfa Crucii
până la a doua sa venire şi pentru a încredinţa astfel Miresei sale preaiubite, Biserica,
memorialul morţii şi al învierii sale: sacrament al pietăţii, semn al unităţii, legătură a carităţii,
ospăţ pascal în care îl primim pe Cristos, sufletul este copleşit de har şi ne este dată chezăşia
gloriei viitoare. (Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1323),
răspundeţi la următoarele cerinţe:
a) precizaţi ce este Euharistia;
b) explicaţi semnificaţia a cinci denumiri pentru sacramentul Euharistiei;
c) precizaţi trei prefigurări ale Euharistiei în economia mântuirii;
d) explicaţi semnificaţia a cinci roade ale Euharistiei;
e) explicaţi semnificaţia cuvintelor subliniate din text.
SUBIECTUL III ___________________________________________________ 40 puncte
Elaboraţi un eseu structurat de 3-4 pagini, cu titlul Sfântul Botez este fundamentul
întregii vieţi creştine, în care să dezvoltaţi următoarele idei:
- Semnificaţia cuvântului Botez;
- Prefigurările Botezului (trei prefigurări);
- Necesitatea Botezului;
- Roadele Botezului (trei roade);
- Importanţa Botezului în viaţa creştină.
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 XI-a
Varianta 1

Subiectul I ............................................................................................................................ 20 puncte
a) Pentru explicarea corectă a termenului Iniţierea creştină se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, se acordă între 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă nici un punct.
b) Pentru explicarea corectă a termenului virtuţile teologale se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, se acordă între 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă nici un punct.
c) Pentru explicarea corectă a termenului ziua sabatului se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parțial
corect sau incomplet, se acordă între 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu
se acordă nici un punct.
d) Pentru explicarea corectă a termenului sacramentul mirului se acordă 5 puncte. Pentru răspuns
parțial corect sau incomplet, se acordă între 1 - 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă nici un punct.
Subiectul II ...........................................................................................................................30 puncte
a. Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte Pentru răspuns partial corect sau incomplet se acordă
1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se acorsă niciun punct.
b. Pentru răspuns corect se acordă 10 puncte. Pentru răspuns partial corect sau incomplet se
acordă 2-8 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se acorsă niciun punct.
c. Pentru răspuns corect se acordă 6 puncte. Pentru răspuns partial corect sau incomplet se acordă
2-4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se acorsă niciun punct.
d. Pentru răspuns corect se acordă 10 puncte. Pentru răspuns partial corect sau incomplet se
acordă 2-8 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se acorsă niciun punct.
e. Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns partial corect sau incomplet se acordă
1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se acorsă niciun punct.
Subiectul III...................................................................................................................... 40 puncte
a) Pentru elaborarea eseului structurat se acordă .................................30 de puncte
- Semnificaţia cuvântului botez ......................6 puncte
- Prefigurările botezului ................................6 puncte
- Necesitatea botezului ..................................6 puncte
- Roadele botezului .......................................6 puncte
- Importanţa botezului în viaţa creştină ..........6 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

