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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
22 iulie 2020 

 
Probă scris ă 

RELIGIE ORTODOXĂ 
Varianta 3 

• 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: 
 Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se 
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută. 
(Evrei 11, 6) 
Pornind de la textul de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Descrieţi credinţa ca virtute teologică. 
2. Explicați necesitatea şi însuşirile credinţei creştine. 
3. Precizaţi cinci păcate împotriva credinţei faţă de Dumnezeu. 

Notă: Se punctează şi structurarea  prezentării, ordonarea şi explicarea  ideilor, utilizarea  
limbajului teologic. 

 30 puncte 
 
I. B. Elaboraţi un text cu tema Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos , dezvoltând următorul 
plan de idei: 

a) chemarea profetică; 
b) slujirea arhierească; 
c) demnitatea împărătească. 

Notă: Se punctează şi structurarea  prezentării, ordonarea şi explicarea  ideilor, utilizarea  
limbajului teologic. 
 30 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Se dă următoarea secvenţă din programa şcolară de Religie - Cultul Ortodox, clasa a IV-a: 
 

Competen ţa 
specific ă 

Exemple de activit ăţi de înv ăţare Con ţinuturi 

1.1. Compararea 
unor opinii cu 
semnificație 
religioasă, 
exprimate în raport 
cu diferite situații de 
viață 

- exerciții de definire a unor termeni sau 
expresii: Biblie, sfânt, proroc, apostol, 
evanghelist, poruncă, drept 
- exerciții de argumentare a opiniei proprii 
în spiritul toleranței față de opinia altora 

Iubirea lui Dumnezeu și 
răspunsul omului: Cu 
Dumnezeu pe calea vie ții 
- Fiecare om își caută propria 
cale în viață 
Dumnezeu se face cunoscut 
omului: Sfin țenia, cale spre 
Dumnezeu 
- Învățătura Domnului, vestită 
de sfinții apostoli și 
evangheliști 

(Programa școlară pentru disciplina RELIGIE CULTUL ORTODOX, Clasele a III-a și a IV-a, OMEN   
5001 / 02.12.2014) 
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Prezentați activitatea didactică desfășurată la o oră de religie, specifică secvenței date, 
având în vedere: 
 
II. A. Prezentarea a două metode didactice de comunicare scrisă, ce pot fi utilizate în 
formarea/dezvoltarea competenței specifice de mai sus, având în vedere următoarele repere: 

a) indicarea metodelor şi menționarea a două caracteristici pentru fiecare metodă;  
b) precizarea unui mijloc de învățământ adecvat fiecărei metode didactice prezentate, 

motivând alegerea făcută; 
c) asocierea fiecărei metode cu o activitate de învăţare dată, motivând cum poate fi 

formată/dezvoltată competenţa specifică dată. 
12 puncte 

 
II. B. Menționarea a două modalități pentru a înregistra informații relevante asupra activității 
elevilor, necesare în observația sistematică a activității și comportamentului elevului, ca metodă 
complementară de evaluare în activitatea didactică.  

6 puncte 
 

II. C. Evaluarea competenţei specifice date prin elaborarea a doi itemi: unul de tip întrebare 
structurată şi unul de tip pereche, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


