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OLIMPIADA DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele IX-XII 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București  

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

 
Clasa a IX-a 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 4 puncte pentru precizarea a două motive pentru care sunt cinstiți sfinții, câte 2 puncte pentru 
fiecare motiv (2x2p.=4p.); 
2. 8 puncte pentru enumerarea a patru modalități de cinstire a sfinților, câte 2 puncte pentru 
fiecare modalitate (4x2p.=8p.); 
3. 8 puncte pentru menționarea a patru categorii în care pot fi grupați sfinții, câte 2 puncte pentru 
fiecare categorie (4x2p.=8p.); 
4. 10 puncte pentru explicarea, în 8-10 rânduri, a rolului sfinților în viața noastră; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial. 

SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte) 
 
- 5 puncte pentru construcția de tip argumentativ: 

• 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris; 

• 2 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
- 15 puncte pentru argumentarea în concordanță cu tema dată: 

• 5 puncte pentru formularea propriei opinii față de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunțarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte) 
 
Conținut: 30 de puncte 
a) 10 puncte pentru explicarea termenilor chip și asemănare, câte 5 puncte pentru fiecare 

termen (2x5p.=10p.); 
b) 10 puncte pentru prezentarea treptelor necesare pentru atingerea desăvârșirii creștine; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial; 
c) 10 puncte pentru argumentarea importanței Bisericii în cadrul urcușului duhovnicesc al 

creștinului; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial. 
Redactare: 10 puncte  

• 3 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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OLIMPIADA DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele V-VIII 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București  

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a V-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
1. 6 puncte pentru menționarea persoanei căreia îi este adresată chemarea din partea lui 
Dumnezeu; 
2.  6 puncte pentru numirea țării date spre stăpânire persoanei amintite în text; 
3.  6 puncte pentru precizarea legământului încheiat de Dumnezeu cu această persoană biblică; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
4. 6 puncte pentru enumerarea a două calități ale persoanei biblice la care face referire textul, 
câte 3 puncte pentru fiecare calitate (2x3p.=6p.); 
5. 6 puncte pentru explicarea, în 3-5 rânduri, a expresiei vei fi izvor de binecuvântare; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial. 
 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 
- 3 puncte pentru numirea zilei de odihnă a creștinilor; 
- 3 puncte pentru menționarea celei mai importante slujbe religioase creștine; 
- 3 puncte pentru utilizarea sintagmei sărbătoarea este o clipă ruptă din veșnicie; 
- 4 puncte pentru precizarea a două modalități de cinstire a zilei de odihnă, câte 2 puncte pentru 
fiecare modalitate (2x2p.=4p.); 
- 6 puncte pentru indicarea  a trei sărbători creștine, câte 2 puncte pentru fiecare sărbătoare 
(3x2p.=6p.); 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Conținut: 30 puncte 
a) 12 puncte pentru prezentarea primelor șase zile ale creației, câte 2 puncte pentru fiecare zi a 
creației (6x2p.=12p.);  
b) 5 puncte pentru prezentarea chipului lui Dumnezeu în om;  

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
c) 5 puncte pentru prezentarea omului - cunună a creației; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
d) 8 puncte pentru exemplificarea a două modalități de manifestare a responsabilității omului față 
de creație, câte 4 puncte pentru fiecare modalitate (2x4p.=8p.); 

• 4 puncte pentru răspuns parțial, câte 2 puncte pentru fiecare (2x2p.=4p.). 
Redactare: 10 puncte  

• 3 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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OLIMPIADA DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele V-VIII 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București  

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

 
Clasa a VI-a 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
1. 6 puncte pentru denumirea evenimentului biblic la care face referire textul; 
2. 6 puncte pentru precizarea datei de sărbătorire a acelui eveniment biblic; 
3. 6 puncte transcrierea fragmentului de text care ne arată consecința credinței; 
4. 12 puncte pentru prezentarea a două argumente pentru care această sărbătoare domnească 

este foarte importantă, câte 6 puncte pentru fiecare argument (2x6p.=12p.); 

• 6 puncte pentru răspuns parțial, câte 3 puncte pentru fiecare argument (2x3p.=6p.). 
 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 
- 6 puncte pentru prezentarea importanței sărbătorii Botezului Domnului; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
- 4 puncte pentru menționarea a două denumiri ale sărbătorii Botezului Domnului, câte 2 

puncte pentru fiecare denumire (2x2p.=4p.); 
- 4 puncte pentru precizarea locului în care s-a desfășurat evenimentul biblic; 
- 5 puncte pentru menționarea datei la care este prăznuit Botezul Domnului; 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Conținut: 30 de puncte 
a)  10 puncte pentru descrierea virtuții recunoștinței; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial; 
b)  10 puncte pentru prezentarea a două exemple biblice de manifestare a recunoștinței pentru 

binele primit, câte 5 puncte pentru fiecare exemplu (2x5p.=10p.); 
c)  10 puncte pentru prezentarea a două experiențe prin care ne manifestăm recunoștința față 

de părinți, câte 5 puncte pentru fiecare experiență (2x5p.=10p.). 
Redactare: 10 puncte 

• 3 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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OLIMPIADA DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele V-VIII 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București  

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a VII-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
1. 10 puncte pentru precizarea momentului la care face referire textul dat, explicând importanța 

acestuia în istoria creștinismului, astfel: 

• 3 puncte pentru precizarea momentului; 

• 7 puncte pentru explicarea importanței acestuia în istoria creștinismului; 
- 4 puncte pentru răspuns parțial; 

2. 7 puncte pentru explicarea pe scurt, expresia: Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial; 
3. 6 puncte pentru prezentarea unui alt moment al arătării Sfântului Duh în lume; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
 4. 7 puncte pentru menționarea scopului trimiterii Duhului Sfânt în lume; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial. 
  
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 
- 6 puncte pentru menționarea a două sensuri ale termenului biserică, câte 3 puncte pentru 
fiecare sens (2x3p.=6p.); 
- 4 puncte pentru menționarea numelui vasului folosit pentru Taina Botezului; 
- 4 puncte pentru precizarea denumirii peretelui care desparte naosul de altar; 
- 5 puncte pentru menționarea denumirii obiectului, așezat pe Sfânta Masă, fără de care nu se 
poate săvârși Sfânta Liturghie; 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Conținut: 30 puncte 
a) 6 puncte pentru explicarea sintagmei chipul lui Dumnezeu; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
b) 6 puncte pentru explicarea sintagmei asemănarea cu Dumnezeu; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
c) 10 puncte pentru prezentarea vieții omului pe pământ și a vieții veșnice, câte 5 puncte pentru 

fiecare conținut (2x5p.=10p.); 

• 6 puncte pentru răspuns parțial, câte 3 puncte pentru fiecare conținut (2x3p.=6p.); 
d)  8 puncte pentru explicarea nevoii omului de creştere şi împlinire spirituală;  

• 4 puncte pentru răspuns parțial.  
Redactare: 10 puncte 

• 3 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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OLIMPIADA DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele V-VIII 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București  

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a VIII-a 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
 

SUBIECTUL I (30 puncte) 
 

1. 5 puncte pentru precizarea sensului cuvântului Trei din text; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
2. 8 puncte pentru enumerarea a două evenimente prin care Sfânta Treime S-a descoperit de-a 

lungul istoriei, câte 4 puncte pentru fiecare eveniment (2x4p.=8p.); 
3. 8 puncte prezentarea a două modalități prin care cinstim Sfânta Treime în Biserică, câte 4 

puncte pentru fiecare modalitate (2x4p.=8p.); 
4. 9 puncte pentru explicarea frazei Căci Una este această lumină, și totuși se află în Trei; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial. 
 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 
- 5 puncte pentru construcţia de tip argumentativ:  

• 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris; 

• 2 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
- 15 puncte pentru argumentarea în concordanţă cu tema dată: 

• 5 puncte pentru formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunţarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 
 

SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Conținut: 30 puncte 
a) 10 puncte pentru enumerarea a două modalități de manifestare a iubirii față de aproapele, 

câte 5 puncte pentru fiecare modalitate (2x5p.=10p.); 
b) 10  puncte pentru descrierea importanței iubirii în societate;  

• 5 puncte pentru un răspuns parțial; 
c) 10  puncte pentru expunerea descoperirii lui Dumnezeu printr-o experiență prin care a ajutat 

aproapele; 

• 5 puncte pentru un răspuns parțial. 
Redactare: 10 puncte  

• 3 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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OLIMPIADA DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX, clasele IX-XII 
Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București  

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a X-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
1. 10 puncte pentru explicarea poruncii Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine 

și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va da. 
• 5 puncte pentru răspuns parţial; 

2. 5 puncte pentru precizarea altui nume al Decalogului; 
3. 15 puncte pentru enumerarea celor trei mari virtuți prin care omul rămâne într-o strânsă 

legătură cu Dumnezeu, explicând una dintre ele, la alegere, astfel: 

• 9 puncte pentru enumerarea celor trei mari virtuți, câte 3 puncte pentru fiecare virtute 
(3x3p.=9p.); 

• 6 puncte pentru explicarea uneia dinte ele, la alegere; 
 - 3 puncte pentru răspuns parţial. 

 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 
- 5 puncte pentru construcţia de tip argumentativ:  

• 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris; 

• 2 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu; 
- 15 puncte pentru argumentarea în concordanţă cu tema dată: 

• 5 puncte pentru formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunţarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Conținut: 30 puncte  
a) 7 puncte pentru prezentarea marii porunci a iubirii în Noul Testament;  

• 4 puncte pentru răspuns parţial; 
b) 7 puncte pentru prezentarea modalităților de împlinire a virtuții iubirii;  

• 4 puncte pentru răspuns parțial; 
c) 8 puncte pentru prezentarea faptului că iubirea este cea mai mare virtute a creștinului;  

• 4 puncte pentru răspuns parțial; 
d) 8 puncte pentru  prezentarea raportului dintre iubire și dreptate;  

• 4 puncte pentru răspuns parțial. 
Redactare: 10 puncte  

• 3 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a XI-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 puncte) 
1. 6 puncte pentru enumerarea a trei valori creștine care au scopul de a ajuta omul în drumul său 

spre desăvârșire, câte 2 puncte pentru fiecare valoare creștină (3x2p.=6p.); 
2. 8 puncte pentru precizarea a două forme de promovare a valorilor creștine, câte 4 puncte 

pentru fiecare formă de promovare (2x4p.=8p.); 
3. 8 puncte pentru explicarea sensului expresiei cu pilda vieții tale; 

• 4 puncte pentru răspuns parțial; 
4. 8 puncte pentru evidențierea rolului pe care îl au tinerii în promovarea valorilor creștine în 

societatea contemporană; 

•  4 puncte pentru răspuns parțial. 
 

 

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
- 5 puncte pentru construcţia de tip argumentativ:  

• 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris; 

• 2 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu; 
- 15 puncte pentru argumentarea în concordanţă cu tema dată: 

• 5 puncte pentru formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunţarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
Conținut: 30 puncte  
a)  5 puncte pentru explicarea alterării chipului lui Dumnezeu în om prin neascultarea lui Adam; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
b) 5 puncte pentru prezentarea Răscumpărătorului și Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu 

adevarat și om adevarat; 

• 3 puncte pentru răspuns parțial; 
c) 10 puncte pentru prezentarea lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, ca Dumnezeu, care ne-a 

eliberat din robia păcatului; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial; 
d) 10 puncte pentru prezentarea lucrării Mântuitorului Hristos ca om, pildă de ascultare, smerenie 

și desăvârșire; 

• 5 puncte pentru răspuns parțial.  
Redactare: 10 puncte  

• 3 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
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RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
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Clasa a XII-a 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

  

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 puncte) 
1. 4 puncte pentru identificarea în text a unei secvențe care indică pe ce se întemeiază criteriul 

judecății; 
2. 9 puncte pentru enumerarea a trei modalități de practicare a iubirii de oameni, câte 3 puncte 

pentru fiecare modalitate (3x3p.=9p.); 
3. 7 puncte pentru explicarea înțelesului expresiei om adevărat în contextul dat; 

• 4 puncte pentru răspuns parţial; 
4. 10 puncte pentru prezentarea învățăturii creștine despre înviere, precizând două însușiri ale 

trupurilor înviate, astfel: 

• 6 puncte pentru prezentarea învățăturii creștine despre înviere; 
  - 3 puncte pentru răspuns parţial; 

• 4 puncte pentru precizarea a două însușiri ale trupurilor înviate,  câte 2 puncte pentru 
fiecare însușire (2x2p.=4p.). 

 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
- 5 puncte pentru construcţia de tip argumentativ:  

• 2 puncte pentru structurarea ideilor în scris; 

• 2 puncte pentru utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu; 
- 15 puncte pentru argumentarea în concordanţă cu tema dată: 

• 5 puncte pentru formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată; 

• 5 puncte pentru enunţarea argumentelor adecvate; 

• 5 puncte pentru formularea unei concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
Conținut: 30 puncte 
a) 10 puncte pentru prezentarea necesității practicării milosteniei în societatea contemporană;  

• 5 puncte pentru răspuns parţial; 
b) 10 puncte pentru prezentarea implicațiilor educativ-comportamentale și sociale ale practicării 

milei trupești și sufletești; 
• 5 puncte pentru răspuns parţial; 

c) 10 puncte pentru prezentarea raportului dintre mila divină și cea umană; 
• 5 puncte pentru răspuns parţial. 

Redactare: 10 puncte  

• 3 puncte pentru structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea 
logică a ideilor; 

• 3 puncte pentru originalitatea lucrării; 

• 3 puncte pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură; 

• 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu. 
 
 


