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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XI - 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. a; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c; 7. b; 8. a; 9. a; 10. a 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le minél pontosabban József a börtönben című történetet (1Mózes 40,1-23 )a következő 
szempontok figyelembevételével:  
a) József találkozása a főpohárnokkal és a fősütőmesterrel  - 10pont 

- az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkeznek uruk ellen (2 pont)  
- a fáraó őrizetbe vette őket, a testőrparancsnok házában, Józseffel egy börtönben voltak 
(2pont) 
- Józsefet rendelte melléjük a testőrparancsnok (2 pont) 
- álmot láttak, József látja izgatottségukat, szomorú arcukat (2 pont) 
- "Istennél van a megfejtés" (2 pont) 

b)  a főpohárnok és a fősütőmester álmainak megfejése  -  10 pont 
- szőlőtő, három vessző, kihajt, fürtjein megértek a szemek, fáraó pohara, belefacsarja a 
fáraó poharába, kezébe adja (2 pont) 
-  három vessző-három nap, visszahelyezi a hiavatalába (2 pont) 
- ne feledkezzen meg róla, említse meg a fáraónak, ártatlanságáról beszél József (2 pont) 
- fősütőmester fején három kosár kalács, sütemény, a madarak megették (2 pont) 
-  három nap, felakasztják, madarak eszik a húsát (2 pont) 

c) a fáraó döntése és a főpohárnok feledékenysége  -  10 pont 
- fáraó születésnapja, lakomát rendez, fölemeli szolgáit (4 pont) 
- a pohárnok visszakapja tisztségét, a sütőmestert felakasztatja (4pont) 
- a főpohárnok nem gondol Józsefre, elfeledkezik róla (2 pont) 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Az irgalmas samaritánus" példázata alapján, a bibliai idézet ismeretében írj egy maximum négy 
oldalas esszét "...tedd ezt és élni fogsz."(Lukács 10,28b). A kidolgozás során figyelj a következő 
szempontokra: 
a) A bibliai történet bemutatása: 

 a törvénytudó és Jézus beszélgetése 
           - Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök éltet? (1 pont) 
           - Mi van megírva a törvényben? (1 pont) 
           - a nagy parancsolat (1 pont) 
           - Jézus válasza (1 pont) 
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           - Ki az én felebarátom? (1 pont)  

 a példázat leírása 
            - a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton rablók   kezébe esett ember (3 pont) 
            - a pap és a lévita elkerülte (3 pont) 
            - samaritánus megszánta, olajat, bort öntött a sebeire, fogadóba vitte, gondját viselte, két 
dénárt ad a fogadósnak  (3 pont)         

 Jézus kérdése és a törvénytudó felismerése 
             - Ki volt a felabarátja? (2 pont) 
             - Az, aki irgalmas volt hozzá. (2 pont) 
             - Menj és te is hasonlóképpen cselekedj! (2 pont) 
b)Hogyan éled meg  a szeretet parancsolatát? Fejtsd ki  megélésének formáit, lehetőségeit, 
fontosságát mindennapjaidban! (5 pont) 
c) Érvelj a pap, a lévita és a samaritánus magatartása ellen, illetve mellet! (5 pont) 

- Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata (4 pont) 
- A gondolatok logikus fűzése, a doldozat eresetisége, egyedisége, kreativitása (4 pont) 
- helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása (2 pont)  


