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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 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 

Citește cu atenție textul următor:  
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu 

luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.  
Evrei 13, 7 

Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 
1. Precizează două motive pentru care sunt cinstiți sfinții.                                           
2. Enumeră patru modalități de cinstire a sfinților.                                                    
3. Menționează patru categorii în care pot fi grupați sfinții.                           
4. Explică, în 8-10 rânduri, rolul sfinților în viața noastră.                                             

 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 

 
Realizează un text argumentativ, de 25-30 rânduri, în care să evidențiezi importanța 

adorării lui Dumnezeu.    
În redactarea textului, vei avea în vedere: 

- să respecţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii, respectarea limitei de spațiu; 
- să elaborezi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de 
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea a două argumente adecvate şi formularea unei 
concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 

 
Pornind de la textul următor:  

Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să 
stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe 
pământ şi tot pământul!”  

(Facerea 1, 26), 
redactează un eseu, de 2-3 pagini, cu tema: Chemarea omului spre asemănarea cu 

Dumnezeu. 
În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele aspecte: 

a) termenii chip și asemănare; 
b) treptele necesare pentru atingerea desăvârșirii creștine; 
c) importanța Bisericii în cadrul urcușului duhovnicesc al creștinului. 

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 și respectarea limitei de spațiu. 
 



Ministerul Educației  
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la religie – Cultul Ortodox - Clasa a V-a 

 
Pagina 1 din 1 

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 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
Citește cu atenție textul următor: 

Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l 
voi arăta Eu. Și Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei 
fi izvor de binecuvântare. 

                                                                 Facerea 12, 1-2 
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 

1. Menționează persoana căreia îi este adresată chemarea din partea lui Dumnezeu. 
  
2. Numește țara dată spre stăpânire persoanei amintite în text.          
3. Precizează legământul încheiat de Dumnezeu cu această persoană biblică.        
4. Enumeră două calități ale persoanei biblice la care face referire textul.        
5. Explică, în 3-5 rânduri, expresia vei fi izvor de binecuvântare.          

 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 

Alcătuiește un text, de 10-15 rânduri, cu titlul Sărbătoarea, prilej de preamărire a lui 
Dumnezeu, în care să folosești: 

- cuvântul care denumește ziua de odihnă a creștinilor; 
- termenul care desemnează cea mai importantă slujbă religioasă creștină; 
- sintagma sărbătoarea este o clipă ruptă din veșnicie; 
- două modalități de cinstire a zilei de odihnă; 
- numele a trei sărbători creștine. 

Notă! Ordinea integrării cuvintelor/termenilor în cuprinsul textului este la alegere. Se punctează și 
respectarea limitei de spațiu. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul următor: 

Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l 
supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate 
vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!” (Facerea 1, 28), 

redactează o compunere, de 25 - 30  de rânduri, în care să evidențiezi însușirea omului de 
a fi cunună a creației. 
În redactarea compunerii vei avea în vedere următoarele aspecte: 

a) primele șase zile ale creației; 
b) chipul lui Dumnezeu în om; 
c) omul – cununa creației; 
d) două modalități de manifestare a responsabilității omului față de creație. 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică 
a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios și 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 

 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
Citește cu atenție textul următor: 
 Și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. 
(...) Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 

                Ioan 3, 13,15 
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 

1. Notează denumirea evenimentului biblic la care face referire textul.    
2. Precizează data sărbătoririi acestui eveniment biblic.       
3.  Transcrie fragmentul din text care ne arată consecința credinței.  
4.  Prezintă două argumente pentru care această sărbătoare domnească este foarte 

importantă.                     
 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 

 
Compune un text, de 10-15 rânduri, prin care să ilustrezi ideea că Botezul Domnului este o 

sărbătoare foarte importantă pentru creștini, în care să folosești: 
- două denumiri ale sărbătorii Botezului Domnului; 
- locul în care s-a desfășurat evenimentul biblic; 
- data la care este prăznuit Botezul Domnului. 

Notă! Ordinea integrării cuvintelor/termenilor în cuprinsul textului este la alegere. Se punctează şi 
respectarea limitei de spațiu. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul următor:  

Cu fapta și cu cuvântul cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți vină binecuvântare de 
la ei. (Ecclesiasticul 3, 8), 

redactează o compunere, de 25-30 de rânduri, cu titlul Recunoștința, cheie a bucuriei în 
familie, ilustrând recunoștința față de părinți.  
În redactarea compunerii vei avea în vedere următoarele aspecte:  

a) virtutea recunoștinței; 
b) două exemple biblice de manifestare a recunoștinței pentru binele primit; 
c) două experiențe prin care ne manifestăm recunoștința față de părinți. 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică 
a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios și respectarea limitei de 
spațiu.                    
 



Ministerul Educației  
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la religie – Cultul Ortodox - Clasa a VII-a 

 
Pagina 1 din 1 

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 
 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
Citește cu atenţie textul următor: 

Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a 
umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc, și au șezut pe fiecare 
din ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea 
lor Duhul a grăi. 

Faptele Apostolilor 2, 2-4 
 Pornind de la textul de mai sus, rezolvă următoarele cerințe: 

1. Precizează momentul la care face referire textul dat, explicând importanța acestuia în 
istoria creștinismului. 

2. Explică, pe scurt, expresia: Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt.   
3. Prezintă un alt moment al arătării Sfântului Duh în lume.   
4. Menționează scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume.     
 

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 

Alcătuiește un text, de 15-20 rânduri, cu titlul Biserica, lăcaș de închinare în care să 
folosești:  

- două sensuri ale termenului biserică; 
- numele vasului folosit pentru Taina Botezului; 
- denumirea pentru peretele care desparte naosul de altar; 
- numele obiectului așezat pe Sfânta Masă fără de care nu se poate săvârși Sfânta Liturghie; 

Notă! Ordinea integrării cuvintelor/termenilor în cuprinsul textului este la alegere. Se punctează şi 
respectarea limitei de spațiu. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul:  

Dragostea este scara care îl ridică pe om la desăvârșire și-l arată cu adevărat chip și 
asemănare a lui Dumnezeu. (Dionisie Tatsis, Sfântul Nectarie - Învățaturi alese),  

redactează o compunere, de 1-2 pagini, în care să ilustrezi modul în care putem ajunge 
la asemănarea cu Dumnezeu. 
În elaborarea compunerii vei avea în vedere următoarele aspecte: 

a) sintagma chipul lui Dumnezeu; 
b) sintagma asemănarea cu Dumnezeu; 
c) viața omului pe pământ și viața veșnică; 
d) nevoia omului de creştere şi împlinire spirituală. 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică 
a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios și 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 
 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
Citește cu atenție textul următor:  

Ce buze ar putea descrie ce s-a petrecut cu mine și ce se petrece în fiecare zi? Ba chiar 
noaptea și în mijlocul întunericului văd, cutremurat, pe Hristos deschinzându-mi cerul și privesc 
cum El Însuși mă privește de acolo și mă vede aici jos, împreună cu Tatăl și cu Duhul în de Trei ori 
Sfânta Lumină. Căci Una este această lumină, și totuși se află în Trei. 

                Sf. Simeon Noul Teolog Ciprian, în Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Asceza și mistica 
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 
1. Precizează sensul cuvântului Trei din text.       
2. Enumeră două evenimente prin care Sfânta Treime S-a descoperit de-a lungul istoriei.   
3. Prezintă două modalități prin care cinstim Sfânta Treime în Biserică.    
4. Explică ultima fraza din text: Căci Una este această lumină, și totuși se află în Trei. 

    
 
 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 

Realizează un text argumentativ, de 15-20 de rânduri, în care să evidențiezi importanța 
cunoașterii și a respectării cuvântului lui Dumnezeu. 

 În redactarea textului, vei avea în vedere: 
- să respecţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii, respectarea limitei de spațiu; 
- să elaborezi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de 
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea a două argumente adecvate şi formularea unei 
concluzii pertinente. 

 
 

SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul următor:  

Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine 
iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.  (Ioan 4, 7-8)  

redactează o compunere de 1-2 pagini, cu tema Iubirea față de aproapele – cale spre 
cunoașterea lui Dumnezeu. 
În elaborarea compunerii vei avea în vedere următoarele aspecte: 
 a)  două modalități de manifestare a iubirii față de aproapele; 
 b)  importanța iubirii în societate; 
 c) descoperirea lui Dumnezeu printr-o experiență prin care ai ajutat aproapele.  
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică 
a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios și respectarea limitei de 
spațiu.                    
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Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a X-a 
 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 

Citește cu atenție textul următor: 
Mama îl are pe copil în ea prin dragostea ei. Și dacă trăiește ea, trăiește și el. Mama nu-și 

poate închipui că dragostea ei față de copil va înceta vreodată.  
Dumitru Stăniloae, Reflecții despre spiritualitatea poporului român 

Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 
1. Explică porunca: 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. (Sfânta Scriptură, Ieșirea)       
2. Precizează cum se mai numește Decalogul.                                                              
3. Enumeră trei mari virtuți prin care omul rămâne într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, 

explicând una dintre ele, la alegere.                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                   

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 

Argumentează, în 25 – 30 de rânduri, importanța rugăciunii în viața creștinului, pornind de 
la afirmaţia: Rugăciunea este rodul bucuriei și al mulțumirii.  (Evagrie Ponticul, Despre rugăciune) 

În redactarea textului, vei avea în vedere: 
- să respecţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii, respectarea limitei de spațiu; 
- să elaborezi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de 
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea a două argumente adecvate şi formularea unei 
concluzii pertinente. 
 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul:  

Nimic nu poate completa lipsa iubirii, dar iubirea înlocuiește toate neajunsurile.  
(Arsenie Boca, Semințe Duhovnicești),  

redactează un eseu, de 2-3 pagini, cu tema: Iubirea ca împlinire a vieții noastre.  
În  elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 

a) marea poruncă a iubirii în Noul Testament;                                              
b) modalități de împlinire a virtuții iubirii;                                               
c) iubirea este cea mai mare virtute a creștinului;                 
d) raportul dintre iubire și dreptate.                                                            

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 și respectarea limitei de spațiu. 
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RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a XI-a 
 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 
 

Citește cu atenție textul următor:                                                                                            
Pe unii oameni îi vindeci cu cuvântul; pe alții numai cu pilda vieții tale.                                            

                                                                             Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Cuvântări 
         

Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe: 
1. Enumeră trei valori creștine care au scopul de a ajuta omul în drumul său spre 

desăvârșire.                                                                                                                               
2. Precizează două forme de promovare a valorilor creștine.     
3. Explică sensul expresiei cu pilda vieții tale.                                                             
4. Evidențiază rolul tinerilor în promovarea valorilor creștine în societatea contemporană. 

                                                                                                                                              
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 
 

Realizează un text argumentativ, de 25-30 rânduri, în care să evidențiezi faptul că întreaga 
natură este mediul în care omul se împărtășește din bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, iar 
protejarea mediului este o împreună-lucrare între Dumnezeu și om.   

În redactarea textului, vei avea în vedere: 
- să respecţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii, respectarea limitei de spațiu; 
- să elaborezi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de 
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea a două argumente adecvate şi formularea unei 
concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul următor:                                                                                                

Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare (…) şi devine pentru 
noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire.                                                                                                                                                                  
                                                                           (Sfântul Ioan Damaschin, Puterea Credinței),    
redactează un eseu de 2-3 pagini, cu tema: Hristos, pildă de ascultare și cale spre mântuire. 
În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele aspecte:                                         

a) alterarea chipul lui Dumnezeu în om prin neascultarea lui Adam;                                                             
b) Răscumpărătorul și Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu adevarat și om adevarat;                                                                       
c) lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, ca Dumnezeu, care ne-a eliberat din robia păcatului;                                                         
d) lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, ca om, ce ne-a fost pildă de ascultare, smerenie și 
desăvârșire. 

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 și respectarea limitei de spațiu. 
 



Ministerul Educației  
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Probă scrisă la religie – Cultul Ortodox - Clasa a XII-a 

 
Pagina 1 din 1 

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

 
Probă scrisă 

RELIGIE - CULTUL ORTODOX 
18 martie 2023 

Clasa a XII-a 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
 

 

Citeşte cu atenţie textul următor:  
Criteriul judecății va fi practicarea sau nepracticarea iubirii de oameni, care-și are temelia 

fermă în vederea lui Dumnezeu prin om, în înrădăcinarea lui în Dumnezeu, în înțelegerea 
semenului ca chip al lui Dumnezeu. Prin aceasta, însuși cel ce iubește se realizează ca chip al lui 
Dumnezeu, ca om adevărat. Căci el, iubind pe alții, conlucrează cu Dumnezeu și se unește cu 
Dumnezeu în lucrarea Lui, iar prin aceasta se actualizează el însuși deplin ca om.    

Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă 
 
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerinţe: 

1. Identifică, în text, o secvență care indică pe ce se întemeiază criteriul judecății.        
2. Enumeră trei modalități de practicare a iubirii de oameni.         
3. Explică înțelesul expresiei om adevărat în contextul dat.              
4. Prezintă învățătura creștină despre înviere, precizând două însușiri ale trupurilor înviate.                                                                                               

 
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 

 
Realizează un text argumentativ, de 25-30 de rânduri, în care să evidențiezi rolul tinerilor în 

combaterea violenței.  
În redactarea textului, vei avea în vedere: 

- să respecţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea 
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii, respectarea limitei de spațiu; 
- să elaborezi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de 
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea a două argumente adecvate şi formularea unei 
concluzii pertinente. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Pornind de la textul următor: 

Fiecare om care ne vine în față este un candidat la iubirea noastră. Pentru clipa în care ne 
întâlnim cu el, pentru totdeauna, omul de lângă noi este omul cel mai însemnat, este aproapele 
nostru și fiind aproapele nostru trebuie să fim preocupați pentru binele lui.  

(Pr. Teofil Pârâian, Veniți de luați bucurie!), 
redactează un eseu de 2-3 pagini, cu tema: Eu și aproapele meu: 

În  elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: 
a) necesitatea practicării milosteniei în societatea contemporană;  
b) implicații educativ-comportamentale și sociale ale practicării milei trupești și sufletești; 
c) raportul dintre mila divină și cea umană. 

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 și respectarea limitei de spațiu. 
 


