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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a IX - a teologie 
  
 

 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. Izsák nevének jelentése: 

a. a Nap gyermeke 
b. a Hold gyermeke 
c. nevetés gyermeke 

 
2. Jákób új nevet kap Istennel való viaskodása után. Ez az új név: 

a. Izidor 
b. Izráel 
c. Izmáel 

 
3. Isten az Ábrahámmal kötött szövetségben egy gyermek születését ígéri. A gyermek neve: 

a. Izmáel 
b. Hágár 
c. Izsák 

 
4. Jákób itt tusakodik egy ismeretlennel: 

a. Mamré tölgyese 
b. Jabbók gázlója 
c. Nébó hegye 

 
5. József gyermekkorában ezekről álmodik: 

a. tehenek és kalászok 
b. kévék és égitestek 
c. szőlő és sütemények 

 
6. Mózes ebből a törzsből való: 

a. Lévi 
b. Benjámin 
c. Júda 

 
7. Mózes fiának neve 

a. Efraim 
b. Fineás 
c. Gersóm 
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8. A fáraó ennyi válogatott harci kocsival indult Mózesék üldözésére: 
a. 600 
b. 800 
c. 1000 

 
9. Izrael asszonyai kérjenek szomszédaiktól: 

a. élelmet és szamarakat 
b. ékszereket és ruhákat 
c. fegyvereket és íjakat 

 
10. Mózes itt fakaszt vizet a kősziklából: 

a. Betlehem 
b. Bétel 
c. Refidim 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Adott az alábbi bibliai idézet: "Vegyenek a véréből, és kenjék a két ajtófélfára és a 
szedmöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik" (2Móz.12,7).  
A fenti szövegből kiindulva írd le A páskabárány és a kovásztalan kenyér elrendelésének 
történetét, a következő szempontok figyelembevételével: 

a. A páska elrendelésének előzményei 
b. A páskabárány levágása, elkészítése, elfogyasztása 
c. A páska és kovásztalan kenyérre vonatkozó rendelkezések 
 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Alkoss egy esszét „József álmokat fejt meg a börtönben” történet alapján (legtöbb 4 oldal 
terjedelemben), az alábbi szempontokra figyelve:  

a. Ismertesd József börtönbe kerülésének okát; 
b. Mutasd be a börtöntársak álmait; 
c. Ismertesd az álmok megfejtését; 
d. Foglald össze a börtöntársak további sorsát; 
e. Írd le az álomfejtés következményét József további sorsára nézve. 

Fejtsd ki, hogy a körülményektől függetlenül a kapott tálentumokkal miként szolgálhatsz Isten 

dicsőségére és embertársaid javára. 

Formai követelmények: 
Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata  
A gondolatok logikus fűzése, a dolgozat eredetisége, egyedisége, kreativitás 
Helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása  
 

 


