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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a V - a 
 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
  
 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracţiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la 10. 

 
SUBIECTUL I (20 puncte) 
 
1.b. ; 2.b;  3.b;  4.b;  5.a;  6.a;  7.b; 8.c;  9.c;  10 c. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
a. Jézus először jelenik meg a tanítványoknak     10p 

- a megjelenés ideje és körülményei  - 5 pont, 3 pont részleges válasz, 0 pont válasz 
hiánya 
-Jézus és a tanítványok beszélgetése -   5 pont, 3 pont részleges válasz, 0 pont válasz 
hiánya 

b. A tanítványok elmesélik  élményüket Tamásnak  10p 
- Tamás nevének jelentése  - 5 pont, 3 pont részleges válasz, 0 pont válasz hiánya 
- a tanítványok és Tamás beszélgetése -   5 pont, 3 pont részleges válasz, 0 pont válasz 
hiánya 

c. Jézus másodszor jelenik meg  a tanítványoknak  10p 
- a megjelenés ideje és körülményei  - 5 pont, 3 pont részleges válasz, 0 pont 
 válasz hiánya 
- Jézus és Tamás beszélgetése, Tamás hitvallása - 5 pont, 3 pont részleges válasz, 0 
pont válasz hiánya 

Összesen: 30p 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged!" (Dán 6, 17 b) idézetet 
felhasználva, írj kreatív fogalmazást két oldal terjedelemben a Dániel az oroszlánok vermében 
bibliai történet alapján. 
Adj címet a fogalmazásnak,  és a kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 
Tartalmi szempontok: 25 pont 
a. Előzmények leírása - 5 pont 
Dárius király, az ország vezetésének megszervezése (120), Dániel kiválasztott helye (3), 
főkormányzók feladata, Dániel kiválasztottságának oka 
Minden felsorolt alpont 1-1 pont 
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b. Összeesküvés Dániel ellen és a királyi rendelet kiadatása -5 pont 
- összeesküvés oka, Dániel kiválósága (megbízható, hibátlan), kihasználják Dániel Isten iránti 
hűségét, az ellenségek a király előtt, a rendelet  
Minden felsorolt alpont 1-1 pont 
c. Dániel  hűsége Istenéhez és hűségének következménye - 5 pont 
-napjában háromszor imádkozik térden állva és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt- 1 pont 
-a király aggodalma Dániel miatt-1 pont 
- Dániel az oroszlánok vermében, megtartatása-1 pont 
- Dániel hitvallása-2 pont 
d. Az összeesküvők büntetése, a  király üzenete népeknek, nemzeteknek- 5 pont 
- bedobták  családjaikkal együtt az oroszlánok vermébe, az oroszlánok szétszaggatják őket-3 
pont 
-a király rendelete a népeknek,nemzeteknek-2 pont 
e. A történet üzenetének a megfogalmazása-5 pont 
Formai szempontok: 15 pont 
- a kreatívan megfogalmazott cím - 3 pont 
-a fogalmazás szerkezetének betartása - 3pont 
- a gondolatok logikus fűzését, a dolgozat eredetisége/egyedisége, a kreativitás - 3 pont 
- a helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása - 3 pont 
- a bibliai idézet pontos használata -3 pont 


