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CONCURSUL  JUDEȚEAN  ,,ÎNGERI SI FLORI” 

EDIȚIA I 

-etapa locala- 

CLASA A III-A 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 

SUBIECTUL I  ( 20 PUNCTE) :  

Încercuiește varianta corectă: 

1. Mama lui Iisus Hristos se numea: 

a) Marta                                       b) Maria                                         c) Maria Magdalena 

 

2. Oraşul în care Iisus a fost primit ca un împarat a fost: 

a) Viena;                                       b) Ierusalim                                  c) Bucureşti 

 

3. La Cina cea de Taina, Mântuitorul a spălat picioarele: 

a) fariseilor                                   b) soldaţilor                                   c) ucenicilor 

 

4. Pe Iisus l-a vandut: 

a) Petru                                         b) Iuda                                           c) Ioan 

 

5. Îngerii au vestit Învierea Domnului: 

a) Apostolilor                               b) Mariei                                        c) femeilor mironosiţe 

 

6. Ziua Învierii lui Iisus: 

a) Joi                                            b) Duminica                                  c) Luni 

 

7. Iisus a înviat după: 

a) o săptămână                              b) 3 zile                                          c) 40 de zile 

 

8. Cea mai mare sărbătoarea a creştinilor este: 

a) Crăciunul                                 b) Floriile                                       c) Paştele 
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 SUBIECTUL II  ( 30 PUNCTE)  

A.Răspunde cu A( adevarat) sau F (fals):                         15 puncte 

 

1. Iisus a fost răstignit pe o cruce. (   ) 

2. I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură o cunună de trandafiri. (   ) 

3. Pentru Sfintele Paşti ne pregătim prin post, rugăciune, fapte bune, ne 

spovedim şi ne împărtăşim. (   ) 

4. Înălţarea Domnului la cer a avut loc după 60 de zile. (   ) 

5. În Ziua de Înălţare se sărbătoreşte şi Ziua Eroilor. (   ) 

6. Învierea lui Hristos ne-a dăruit tuturor viaţă veşnică. (   )   

 

                   B.Completează următoarele afirmații cu termenii corespunzători din 

paranteză:                                                                                              15 puncte 

           1. Prietenia adevărată se întemeiază pe ...............................  

           2. Iubirea creștină se dovedește nu prin vorbe, ci prin ..............  

           3. În Săptămâna Patimilor, seara, la biserică se săvârșesc ...........  

           4. Femeile mironosițe sunt primele vestitoare ale ................. 

           5. Cina cea de Taină a avut loc în zi de ................ 

                  6. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul a fost,.........................  

         (Învierii Domnului, iubire, deniile, fapte, Petru, Joi) 

SUBIECTUL III ( 40 PUNCTE) 

Alcătuieşte o compunere după următorul plan de idei. 

Introducere 

În ce anotimp se sărbătorește Paștele? 

Ce semnifică această sărbătoare? 

Cuprins 

Cum întâmpină creștinii această zi? 

Care sunt tradițiile?  

Cum pregătesc gospodinele masa de Paște? 

Ce semnificație au ouăle roșii? Dar iepurașii? 

Cum sărbătoriți in familie? 

Încheiere 

De ce îți place această zi? 

Nu uita! 

  Mai întâi citește toate întrebările care fac parte din planul de idei. Stabilește ce vei 

răspunde la fiecare întrebare. Un răspuns poate fi alcătuit din una sau mai multe propoziții. 

  Nu repeta aceleași cuvinte! Înlocuiește cu alte cuvinte cu înteles asemănător. Da-i un titlu 

potrivit! 

                                 SUCCES!                                        👼  
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CONCURSUL  JUDEȚEAN  ,,ÎNGERI SI FLORI” 

EDIȚIA I 

-etapa locala- 

CLASA A IV-A 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. 

 

SUBIECTUL I  ( 20 PUNCTE)  

                       Indică răspunsul corect: 

1.În ce zi se prăznuiește sărbătoarea Floriilor: 

a)joi                                          b)vineri                                               c)duminică  

 

2. Cine îl ajută pe Iisus să care crucea: 

a)Simon                                    b)Petru                                                c)Andrei 

 

3. Cel mai tânăr Apostol al Domnului Iisus Hristos: 

a) Iacov                                     b) Ioan                                                 c) Toma 

 

4. Între cine a fost răstignit Iisus: 

a)2 tâlhari                                  b)3 tâlhari                                            c)4 tâlhari 

 

5. Dealul pe care a fost răstignit Iisus: 

a)Sinai                                       b)Tabor                                                c)Golgota 

 

6.I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură o cunună de: 

a) trandafiri                                b) spini                                                 c) aur 

 

7. Ei Îl dau jos de pe cruce pe Iisus: 

a)Andrei și Petru                       b)Iosif și Nicodim                                c)Toma și Ioan 

 

8.În fiecare an, Înălţarea Domnului la cer se sărbătoreşte împreună cu: 

a) Ziua Eroilor                           b) Ziua Copilului                                c)Ziua iubirii 
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                     SUBIECTUL II ( 30 PUNCTE) 

 

A. Completează  următoarele  afirmații cu termenii corespunzători din 

paranteză:                                                                            15 puncte                                                                                                                  

  

1. Bătut și badjocorit, Iisus a fost dus mai întâi la Anna, iar acesta L-a trimis legat la 

.......................... 

2. În curtea arhiereului Caiafa, a început.............................. lui Iisus care nu avea nici o 

vină. 

3. De aceea arhiereii au plătit ........................mincinoși să vorbească împotriva lui. 

4. Pe baza mărturiilor acestora,Iisus a fost condamnat la................... 

5. Vinerea dimineața, Iisus a fost dus la................................,guvernatorul roman din 

vremea aceea. 

6. Au primit aprobarea de a-L  ........................ 

 

                          (Caiafa, răstigni, judecata, Ponțiu Pilat, martori, moarte) 

 

B. Completează corect răspunsurile:                               15 puncte 

 

1. O altă denumire dată Apostolilor este cea de ...................................... 

2. Sfânta Taină instituită la Cina cea de Taină este.................................. 

3. A fost vândut pe 30 de.............................. 

4. După Cină cea de Taină, Iisus a plecat în grădina ................................ 

5. Cel ce L-a trădat pe Iisus a fost ........................... 

6. Cea mai mare sărbătoare a creștinilor se numește.................................. 

 

SUBIECTUL III ( 40 PUNCTE) 

 

      Alcătuiește o compunere de aproximativ 20 de rânduri, cu titlul „Învierea Domnului -

bucuria familiei mele” , ajutându-te de următoarele  cuvinte: Paști , Hristos, Înviat, ouă , 

familie, biserică, Sfânta Liturghie, bucurie. 

     Vei urmări respectarea părţilor unei compuneri, înlănţuirea logică a ideilor, respectarea 

normelor ortografice şi de punctuaţie, aşezarea în pagină şi calitatea scrisului. 

 

                                 SUCCES!                                        👼  
 


