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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XII - 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. c; 2. a; 3. b; 4. c; 5. a; 6. b; 7. c; 8. a; 9. a, b; 10. a 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
a. A történet idejének, helyének és körülményeinek meghatározása – 5p   

- elvitte a Lélek - 1p 
- pusztába - 1p 
- megkísértette az ördög - 1p 
- 40 nap és 40 éjjel - 1p 
- böjtölt és megéhezett- 1p 

b. Az első kísértés és Jézus válasza – 7p 
- odament hozzá a kísértő - 1p 
- Ha Isten Fia vagy... - 3p 
- Meg van írva... - 3p 

c. A második kísértés és Jézus válasza – 7p 
- szent város - 1p 
- Ha Isten Fia vagy... - 3p 
- Viszont meg van írva... - 3p 

d. A harmadik kísértés és Jézus válasza – 7p 
- igen magas hegy - 1p 
- megmutatta a világ minden országát -1p 
- Mindezt neked adom, ha... - 2p 
- Távozz tőlem... - 3p 

e. A történet záróeseményei – 4p  
- elhagyta az ördög -2p 
-angyalok mentek oda és szolgáltak neki - 2p 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"...amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." (János ev.13,15b) A bibliai idézet ismeretében írj egy 
maximum négy oldalas esszét,   
"A lábmosás története" alapján. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra:  
a) A bibliai történet bemutatása: 

 Jézus gondolatai érzései a páskavacsorán 
           - Jézus tudta, hogy eljött az órája, szerette az övéit (3 pont) 
           - Tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott (2 pont)      
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 lábmosás, Jézus és Péter 
             - felkészülés a lábmosásra (2 pont) 
             - Péter ellenkezése, értetlenkedése (2 pont) 
             -  Jézus magyarázata (2 pont) 

 Mester és tanítványai, a lábmosás értelmezése 
              - Értitek, hogy mit tettem veletek? Példát adtam nektek. (3 pont) 
              - Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek  (3 pont) 
              - Aki befogad azt fogadja be aki elküldött engem....  (3 pont) 
b) A jézusi példa szerint mit jelentett szolgálni akkor és mit jelent szolgáni ma? (5 pont) 
c) Hogyan szolgálhatjuk Istent és embertársainkat a mindennapokban?(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)
 


