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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
18 iulie 2018 

 
Probă scris ă 

 
RELIGIE GRECO-CATOLICĂ 

Profesori  
 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

I.A. Se dă următorul text din Catehismul Bisericii Catolice: 
Pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri; s-a întrupat de la 

Duhul Sfânt şi din Maria Fecioară şi s-a făcut om (Crezul niceo-constantinopolitan – CBC456): 
Pornind de la textul de mai sus, răspundeți la următoarele cerințele: 
a) Definiţi noţiunea de Întrupare. 
b) Arătaţi necesitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. 
c) Precizați două erezii care neagă divinitatea lui Cristos (până la Conciliul din Niceea-325). 

          20 puncte 
 

I.B. Pornind de la Profeția Noului Legământ:  
Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ 

nou. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca 
să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, 
zice Domnul. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice 
Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi 
vor fi popor (Ier. 31, 31-33), răspundeţi la următoarele cerinţe: 

a) Definiţi noţiunea biblică de Legământ.  
b) Precizaţi planul legământului încheiat de Dumnezeu cu „casa lui Israel” pe muntele Sinai. 
c) Arătaţi semnificaţia Legământului de pe Sinai. 
d) Arătaţi semnificaţia Noului Legământ vestit de profetul Ieremia. 

20 puncte 
I.C. Elaboraţi un text cu tema Sacramentul Poc ăin ţei, după următorul plan: 

a) Definirea sacramentului. 
b) Necesitatea Sacramentului Pocăinţei după Botez. 
c) Forme ale pocăinţei în viaţa creştinului. 
d) Două roade ale acestui sacrament. 

                                                                                                                                
20 puncte  

                                                                                                                      
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Se dă următoarea secvenţă din programa şcolară de Religie - Cultul Greco-Catolic, clasa a IV-a: 
 

Competen ţa specific ă Exemple de activit ăţi de 
învăţare 

Con ţinuturi 

3.1. Analiza semnificației unor 
evenimente religioase din viața 

- elaborarea unor compuneri 
pe tema unor evenimente 

- Înălțarea: Promisiunea 
Spiritului Sfânt 
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comunității și a societății 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

religioase 
- dialog pe tema unor 
evenimente religioase 
semnificative din viața 
comunității și a societății, 
pornind de la experiențele 
elevilor 
- analiza unor icoane care 
reprezintă evenimente din 
viața Mântuitorului, a 
Maicii Domnului, a sfinților 
- audierea/învățarea unor 
rugăciuni, cântări religioase, 
colinde etc. 
- lectura unor texte religioase, 
literare relevante privind 
temele studiate 
- organizarea de serbări 
școlare cu tematică religioasă 
 

- Rusaliile : Legea cea nouă în 
inimile creștinilor 
 
 

(Programa școlară pentru disciplina RELIGIE CULTUL GRECO-CATOLIC Clasele a III-a și a IV-a, 
OMEN  5001 / 02.12.2014) 

 
Prezentaţi activitatea didactică desfăşurată la o oră de religie, specifică secvenței date, 

având în vedere: 
 
II.A. Prezentarea a două metode didactice active de predare – învăţare, ce pot fi utilizate în 
formarea/dezvoltarea competenţei specifice de mai sus, având în vedere următoarele repere: 

a) indicarea metodelor şi menționarea a două caracteristici ale fiecăreia;  
b) precizarea unui mijloc de învățământ adecvat fiecărei metode didactice prezentate; 
c) asocierea fiecărei metode cu o activitate de învăţare, motivând cum poate fi 

formată/dezvoltată competenţa specifică dată. 
12 puncte 

 
II.B. Menționarea a trei caracteristici ale referatului, ca metodă complementară de evaluare în 
activitatea didactică, specifică secvenței date. 

6 puncte 
 
II.C. Evaluarea competenţei specifice date prin elaborarea a doi itemi: unul de tip obiectiv şi unul 
de tip subiectiv, utilizând Conținuturi diferite.        
Notă: Se punctează și utilizarea limbajului de specialitate , corectitudinea informa ției 
teologice  utilizate în elaborarea itemului şi a răspunsului şi structurarea prezent ării  elaborate.
  

12 puncte 
 
 
 
 
 


