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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

9 iulie 2015 
 

Prob ă scris ă 
 

Religie Penticostal ă 
 

VARIANTA 2 
 

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

 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

I. A. Se dă următorul text biblic:                                                                                       
 Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmul 51:5) 
Pornind de la textul biblic de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

a) Definiţi păcatul. 
b) Prezentaţi păcatul originar. 
c) Comparaţi urmările imediate ale păcatului cu cele îndepărtate. 
d) Redaţi două texte biblice referitoare la păcat. 
e) Indicaţi care sunt efectele păcatului în relaţia omului cu Dumnezeu. 

15 puncte 
I. B. Redactaţi un eseu structurat cu tema: Darul proorociei,  în care să dezvoltaţi următoarele aspecte:                                                                                      

a) Textul biblic în care sunt prezentate darurile Duhului Sfânt; 
b) Manifestarea darului proorociei în Vechiul Testament; 
c) Manifestarea darului proorociei în Noul Testament; 
d) Continuitatea acestei lucrări până la sfârşitul veacurilor; 
e) Efectele lucrării Duhului Sfânt prin darul proorociei, asupra vieţii personale a creştinilor. 

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

15 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
                                                                                                                                     
Se dă următoarea unitate de conţinut din programa şcolară de Religie - Alianţa Evanghelică - Cultul 
Penticostal, clasa a V-a: 
 
BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTUR Ă 
 

 Structura Bibliei şi inspiraţia acesteia. 
 Originea şi izvoarele Bibliei. Limbile şi răspândirea ei. 
 Vechimea manuscriselor Bibliei şi răspândirea lor. 
 Canonul Sfintelor Scripturi. 

(Programe şcolare - Religie - Alianţa Evanghelică (Cultul Baptist, Cultul Creştin după Evanghelie, 
Cultul Penticostal), Clasele a V-a - a VIII-a, OMECI 5097/09.09.2009) 
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Prezentaţi activitatea didactică desfăşurată la o oră de religie, pentru clasa corespunzătoare 
conţinutului ales, având în vedere: 
 
II. A. Precizarea unei metode expozitive care poate fi aplicată în predarea unuia dintre conținuturile 
date mai sus, la alegere, prezentând un argument al aplicabilității ei în predarea conţinutului ales. 

                                                                                                                                 5 puncte 
II. B. Prezentarea textului biblic ca mijloc de învăţământ, adecvat metodei didactice prezentate mai 
sus, precizând un argument al aplicabilității acestuia. 
                  5 puncte 
II. C. Evaluarea conţinutului ales prin elaborarea unei probe scrise care conține trei itemi diferiți: cu 
alegere multiplă, cu răspuns scurt sau de completare și de tip eseu; proba scrisă trebuie să fie 
însoţită de baremul de evaluare şi de notare. 

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

   20 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 
 


