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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019
Probă scrisă

RELIGIE - CULTUL ORTODOX
23 martie 2019
Clasa a V-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 puncte)

Citește cu atenție textul următor:
Grăbiţi-vă de vă duceţi la tatăl meu şi-i spuneţi: "Aşa zice fiul tău Iosif: Dumnezeu m-a făcut
stăpân peste tot Egiptul; vino dar la mine şi nu zăbovi”. (Facerea 45, 9)
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1. Specifică cum se numește tatăl lui Iosif.
2. Indică în ce ţară a ajuns Iosif.
3. Menționează cum a ajuns Iosif stăpân peste tot Egiptul.
4. Precizează două motive pentru care Iosif poate fi considerat model de iertare.
SUBIECTUL al II-lea

(20 puncte)

Alcătuiește o compunere de 10 – 15 rânduri, cu titlul Bucuria sărbătorii, în care să foloseşti:
- cuvântul hram;
- expresia zi aniversară;
- numele unei sărbători religioase închinate Domnului nostru Iisus Hristos;
- expresia care denumește sărbătoarea numelui unei persoane;
- motivul importanţei sărbătorilor în viața ta.
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor/termenilor în cuprinsul textului este la alegere.
SUBIECTUL al III-lea

(40 puncte)

Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos:
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. (Ioan 15,14),
redactează o compunere de o pagină, în care să prezinți prietenia lui Dumnezeu cu Noe
și Avraam.
În elaborarea compunerii vei avea în vedere următoarele aspecte:
a) explicarea importanței prieteniei cu Dumnezeu;
b) evidențierea a câte două calități pentru care Noe şi Avraam au devenit prieteni ai lui
Dumnezeu;
c) prezentarea mesajului din textul citat.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică
a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios.
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