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CHESTIONAR 
 

orientativ pentru testul grilă la disciplina: TEOLOGIE DOGMATICĂ 

aferent concursului de admitere în anul universitar 2013-2014. 

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ 

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

 

 

1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există: 
a) trei Dumnezei; 

b) un Dumnezeu, în trei Ipostaze; 

c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte? 

 

2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică:  
a) iudaismului; 

b) creștinismului; 
c) islamismului? 

 
3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:  
a) Sinodul II ecumenic; 

b) Sinodul III ecumenic; 

c) Sinodul IV ecumenic? 

 

4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera:  

a) Demiurgului; 

b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt; 
c) a îngerilor? 

 

5. Lumea a fost creată din:  
a) nimic; 

b) o materie preexistentă; 

c) din Natura (Ființa) dumnezeiască? 

 

6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este: 
a) produsul hazardului; 

b) „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu; 

c) natură iremediabil degenerată? 

 
7. Revelația este o: 
a) ficțiune; 

b) acțiune divină?  
c) construct speculativ? 

 
8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe: 
a) texte biblice; 

b) lucrări filosofice medievale; 

c) scrieri contemporane? 

 
9. Biblia este o scriere:  

a) mitologică; 
b) socio-umană; 
c) inspirată? 
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RĂSPUNSURI 
la 

testul „mostră” aferent concursului de admitere în anul universitar 2013-2014, 

Disciplina: TEOLOGIE DOGMATICĂ 

 

Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ 

Răspunsurile corecte sun marate cu litera: „X”, procedeu care, de altfel,  va fi aplicat de către candidați la 
concursul de admitere. 

 

1. Dogma Sfintei Treimi afirmă că există: 
 

 a) trei Dumnezei; 

X b) un Dumnezeu, în trei Ipostasuri; 

 c) un Dumnezeu, cu trei manifestări distincte? 

 

2. Învățătura despre Sfânta Treime este specifică:  
 

 a) iudaismului; 

X b) creștinismului; 
 c) islamismului? 

 
3. Doctrina despre Sfânta Treime a fost formulată la:  
 

X a) Sinodul II ecumenic; 

 b) Sinodul III ecumenic; 

 c) Sinodul IV ecumenic? 

 

4. Crearea lumilor văzută și nevăzută este opera:  

 

 a) Demiurgului; 

X b) a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt; 
 c) a îngerilor? 

 

5. Lumea a fost creată din:  
 

X a) nimic; 

 b) o materie preexistentă; 

 c) din Natura (Ființa) dumnezeiască? 

 

6. Antropologia creștin-ortodoxă învață că omul este: 
 

 a) produsul hazardului; 

X b) „chip” și „asemănare” a lui Dumnezeu; 

 c) natură iremediabil degenerată? 

 
7. Revelația este o: 
 

 a) ficțiune; 

X b) acțiune divină; 

 c) construct speculativ? 
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8. Temeiurile revelației sunt fundamentate pe: 
 

X a) texte biblice; 

 b) lucrări filosofice medievale; 

 c) scrieri contemporane? 

 
9. Biblia este o scriere:  

 

 a) mitologică; 
 b) socio-umană; 
X c) inspirată? 

 

 

Notă:  Testul propriu-zis va include 40 de întrebări, fiecare întrebare fiind notată cu 0,25%. Pentru 

promovarea concursului de admitere, candidatul va trebui să răspundă corect la minimum 20 de 

întrebări (echivalentul notei 5-cinci). Nu se acordă puncte din oficiu. 
 


