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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XII-a teologie 
 
 

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. Elimélek; 2. a. Siló; 3. c. Beérseba; 4. a. Eliáb; 5. b. Jóáb; 6. c. Nebukkadneccar; 7. b. Keresztelő 

János; 8. a. Kapernaum; 9. b. Márta; 10. c. 153 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
"Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!" (Mt.17:5)  
A fenti igét is belefoglalva, írd le minél pontosabban Jézus megdicsőülése című történetet, az alábbi 
szempontok figyelembevételével: 
a. Jézus  elváltozása 

- Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment egy magas hegyre  (2 pont) 
- szemük láttára elváltozott, arca fénylett, mint a nap (2 pont) 

b. Mózes, Illés - Péter 
- Megjelent előttük Mózes és Illés akik beszélgettek Jézussal (2 pont) 
- Péter ezt mondta Jézusnak: "Ha akarod, készítek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet." (2 pont) 

c.  "Ez az én szeretett Fiam..." 
- Péter beszéde közben hang hallatszott az égből (2 pont) 
- "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!" (2 pont) 
- A tanítványok arcra borultak és nagy félelem fogta el őket (2 pont) 
- Jézus megérintette őket: "Keljetek fel, és ne féljetek!" (2 pont) 
- Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül (2 pont) 

d. Jézus intelme 
- Miközöben jöttek le a hegyről, Jézus parancsot adott (2 pont) 
- "Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül" 
(2 pont) 

e. Jézus magyarázata Illésről 
- A tanítványok kérdése: " Miért mondják azt az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie?" 
(2 pont) 
- Jézus válasza: " Illés valóban eljön és helyreállít mindent" (2 pont) 
- Jézus további magyarázata: "Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, 
amit csak akartak - így fog szenvedni tőlük az Emberfia is" (2pont) 
- Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Jézus Keresztelő Jánosról beszél (2 pont) 
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SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is."(Mk.6,23) 
A bibliai idézet felhasználásával írj egy max. 4 oldalas esszét A Keresztelő János halála című 
történet alapján. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 
1. A bibliai történet bemutatása (20 pont) 
a. Heródes előtt ismertté vált Jézus neve 

- Heródes király úgy hallotta, azt beszélik Jézusról, hogy Keresztelő János támadt fel a 
halálból(1 pont) 
- mások azt mondták, hogy ő Illés (1 pont) 
- ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta (1 pont) 
- Heródes véleménye: "János támadt fel, akit én lefejeztettem". (1 pont) 

b. Heródiás haragja 
- Heródes fogatta el Jánost és záratta börtönbe, testvére Fülöp feleségének Heródiásnak 
kedvéért, mert feleségül vette őt (2 pont) 
- Heródiás meg akarta öletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól akiről tudta, hogy 
szent és igaz ember, ezért védelmébe vette (2 pont) 

c. Heródes születésnapja 
- Heródes születésnapján Heródiás ment be táncolni (1 pont) 
- Heródesnek és a vendégeknek kedvére való volt ez a tánc, ezért a király felajánlotta: "Kérj 
tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked" (2 pont) 
- Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is." (2 pont) 

d. Heródiás kérése 
- A leány megkérdezte anyját, az pedig Keresztelő János fejét kérte egy tálon (2 pont) 
- A király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt 
elutasítani (2 pont) 

e. Heródes beváltja ígéretét 
- parancsolt a hóhérnak, hogy hozza el János fejét (1 pont) 
- A hóhér lefejezte Jánost a börtönben és elhozta fejét egy tálon. (1 pont) 
- Amikor meghallották ezt a tanítványai eljöttek a holttestéért és egy sírboltba tették (1 pont) 

2. Fejtsd ki személyes véleményed azzal kapcsolatban, hogy milyen kockázatai vannak  
meggondolatlan ígéreteknek? (5 pont) 
3. Miért volt nehéz Heródesnek Isten igéje szerint élni, és miért nehéz sokszor nekünk is? (5 pont) 
4. Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata (3 pont) 
5. Min. két idézet használata (1 pont) 
6. A gondolatok logikus fűzése, a dolgozat eredetisége/egyedisége, kreativitása (3 pont) 
7. A találó cím és tartalom közötti összhang megteremtése (1 pont) 
8. Helyesírás ás a megszabott oldalkeret betartása (2 pont) 
 


