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Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a IX- a 
  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (20 puncte) 
 
Írd át a vizsgalapodra a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden helyes válasz 2 pontot ér! 
 
1. Hol fakasztott Mózes vizet a sziklából ? 

a. Rámában 
b. Márában 
c. Refídímben 

 
2. Hol kezdett zúgolódni Izráel  fiainak egész közössége ? 

a. Szín - pusztában, amely Mára és Sinai között van  
b. Szír - pusztában, amely Refídím és Mára között van 
c. Szín - pusztában, amely Élim és Sinai között van 

 
3. Ki mondta kinek: "Ne ontsatok vért! Dobjátok bele ebbe a kútba..."? 

a. Rúben - a testvéreinek 
b. Simeon - a testvéreinek 
c. Jákób - a fiainak 

 
4. Milyennek kellett lennie a páskabáránynak? 

a. Hibátlan, nőstény és egyéves 
b. Hibátlan, hím és egyéves 
c. Foltos, hím és újszülött 

 
5. Honnan tekintett rá az Úr az egyiptomiak táborára a hajnali őrségváltás idején? 

a. A Sinai-hegyről 
b. Isten Országából 
c. Tűz - és felhőoszlopból 

 
6. Ki mondta, kinek és hol hangzott el az alábbi idézet : "Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld    
az a hely, ahol állsz!" 

a. Isten - Mózesnek - a Hóreb hegyén 
b. Isten - Áronnak - a Hóreb hegyén 
c. Isten - Mózesnek - a Mórijjá hegyén 

 
7. Hány évet szolgált Jákób Ráhelért? 

a. 7 
b. 4 
c. 7+7 

 
8. Milyen új nevet kapott József a fáraótól ? 

a. Ászenat 
b. Cáfenat-Panéah 
c. Cippóra 
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9. Hogy hívták József fiait? 

a. Jetró és Gerson 
b. Júda és Támár 
c. Manassé és Efraim 

 
10. Ki álmodott a szőlőtőről? 

a. A főpohárnok 
b. A fáraó 
c. A fősütőmester 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Adott az alábbi bibliai idézet: "Mózesnek nevezte el, mert ezt mondta: A vízből húztam ki." ( 2Móz 
2,10 b)  
A fenti igét is belefoglalva, írd le minél pontosabban Mózes születésének történetét.  
Vedd figyelembe a következő szempontokat:  

a. Mózes családja és születésének körülményei  
b. A fáraó leányának megjelenése, párbeszéde a gyermek nővérével 
c. Névadás 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"... Nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ..." ( 1Móz 41,16 b ) 
Az alábbi idézet ismeretében írj egy legtöbb 4 oldalas esszét a József megfejti a fáraó álmait című 
történet alapján. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 
-A bibliai történet bemutatása  

a. Az álmok ismertetése és a főpohárnok szerepe 
b. József és a fáraó párbeszéde 
c. Az álmok megfejtése 
d. József tanácsa, a fáraó döntése 

- Mutasd be, hogyan válhatunk Isten kezében hasznos eszközzé? 
- Miért fontos a megpróbáltatások idején bízni Isten gondviselésében? 
 
Formai követelmények: 
Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata. 
A gondolatok logikus fűzése, dolgozat eredetisége/egyedisége, kreativitása. 
Helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása. 

 


