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Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a X- 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. Éli; 2. c. Silóban; 3. a.Az Úrtól kértem őt; 4. b. Dágon; 5. b.Sámuel; 6. a. Saul; 7. b. Olajos 

szaruból; 8. c. Jónáthán; 9. b.Saul lánya; 10. a. Dávid 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le részletesen  a  Jeroboám  két aranyborjút készíttet  (1Kir 12,25-33),  történetet a következő 
szempontok alapján: 
Jeroboám Sikemben és Pénúélben- 4 pont  
            - Jeroboám kiépítette Sikemet és ott lakott, majd Pénuelt is kiépítette és odaköltözött (4 pont) 
Jeroboám félelme és problémamegoldása - 10 pont  

- A félelem megnevezése: Még mindig visszakerülhet Dávid házához a királyság! utalás  az 
1 Kir 12, 26-28 -ra, feljár a nép Jeruzsálembe, az Úr házában mutatja  be áldozatait, szívük 
Roboámhoz hajlik, engem megölnek, visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához (8 pont) 

           - Jeroboám elhatározásának megnevezése, készíttet két aranyborjút (2 pont) 
Jeroboám rendelkezései és áldozatbemutatása - 16 pont 

- utalás az 1 Kir.12, 28-30 versekre, Dán és Bétel megnevezése, templomok építése, papok 
rendelése, ünnep elrendelése a nyolcadik hónap tizenötödik napján, a júdai ünnepeknek 
megfelelően, áldozat az oltáron, és ugyanígy Bételben.(16 pont) 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Írj esszét az engedelmességről max. 4 oldal terjedelemben Salamon bölcsességet kér az Úrtól 
történet alapján! 
 A bibliai történet bemutatása - 20 pont 
       1. Salamon házassága, palota építésének befejezése és a várfalépítés (2 pont)  
       2. Salamon áldozatbemutatása az áldozóhalmokon (2 pont)  
       3. Az Úr megjelenése Salamonnak Gibeonban, álmában- utalás az 1 Kir.3,5  versre (2 pont) 
       4. Salamon és az Úr párbeszéde - utalás az 1  Kir. 3, 6-9 versekre ( 6 pont) 
       5. Az Úr ígérete - utalás az 1 Kir.3,11-14 versekre (6 pont) 
       6. Salamon visszatérése Jeruzsálembe (2 pont) 
A bibliai történet személyes üzenetének megfogalmazása - 5 pont 
A találó cím és a tartalom közötti összhang megteremtése - 3 pont  
Beleképzelés, átélés, személyes hangvétel - 5 pont 
Bibliai idézetek, megfelelő szóhasználat, szókincs - 4 pont 
Koherens felépítés, helyesírás - 3 pont  


