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Clasa XII
Filiera teoretică
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. Legea veche;
b. Formarea conştiinţei;
c. Păcatul strigător la cer;
d. Libertatea omului.
SUBIECTUL II ___________________________________________________ 30 puncte
Pornind de la textul de mai jos,
„Persoana umană este părtaşă la lumina şi la puterea Duhului dumnezeiesc. Prin raţiune, ea este
capabilă să înţeleagă ordinea lucrurilor rânduită de Creator. Prin voinţa sa, e capabilă să se îndrepte
singură spre adevăratul său bine. Îşi află desăvârşirea în căutarea şi iubirea adevărului şi a binelui.”
(CBC 1704) răspundeţi următoarelor cerinţe:
a)
b)
c)
d)
e)

Definiţi demnitatea persoanei umane;
Precizaţi lucrarea Duhului dumnezeiesc asupra persoanei umane;
Menţionaţi rolul raţiunii în lucrarea mântuitoare;
Argumentaţi importanţa voinţei în descoperirea adevăratului bine;
Precizaţi modul în care iubirea, adevărul şi binele modelează caracterul şi desăvârşesc
persoana umană.

SUBIECTUL III ___________________________________________________ 40 puncte
Elaboraţi un eseu structurat, cu titlul: Familia mea, o familie creştină după Voinţa lui Dumnezeu, în
care să dezvoltaţi următoarele idei:
a) Datoria de a ne ruga pentru familia creştină;
b) Prezenţa lui Cristos în mijlocul familiei mele;
c) Căsătoria în prezenţa lui Dumnezeu;
d) „Ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă”;
e) Rugăciunea împreună în familie îl face prezent pe Isus în mijlocul nostru, deoarece „Unde
doi sau trei se adună în Numele Meu, sunt şi Eu prezent în mijlocul lor”.
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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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.

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Clasa a XII a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I ............................................................................................................................ 20 puncte
Pentru explicarea corectă a termenului 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 5 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă
1-4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului, nu se acordă niciun punct.
b. 6p
c. 6p
d. 6p
e. 6p
Subiectul III...................................................................................................................... 40 puncte
a) Pentru elaborarea eseului structurat se acordă .................................30 de puncte
- 10 puncte
- 10 puncte
- 10 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

