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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a V - a 
  
 

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

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
SUBIECTUL I (20 puncte) 
 
Írd át a vizsgalapodra a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden helyes válasz 2 pontot ér! 
 
1. Kit küldött Elizeus Naámánhoz, amikor ő a lovaival és kocsijával megállt a próféta házának 

bejáratánál? 
a. szolgát 
b. követet 
c. prófétát 

 
2. Hány napig volt Jézus a pusztában megkísértése előtt? 

a. 50 
b. 40 
c. 20 

 
3. Mit mondott Keresztelő János a sokaságnak? 

a. Akinek sok pénze van, ossza szét a szegények között! 
b. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs! 
c. Akinek adóssága van, adja meg a tartozását! 

 
4. Mit válaszolt Jézus a harmadik kísértésre? 

a. “Az Urat, a te Istenedet  imádd, és csak Neki szolgálj” 
b. “Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” 
c. “Nemcsak  kenyérrel él az ember.” 

 
5. Kik haragudtak Jézusra, amiért a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt evett? 

a. farizeusok 
b. rómaiak 
c. zélóták 

 
6. Milyen az a szív, amely a tövises talajhoz hasonlít? 

a. Hallja az Igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen 
lesz. 

b. Hallja az Igét, és érti az Igét, és termést hoz. 
c. Hallja az Igét, de a gonosz elragadja azt az ő szívéből. 

 
7. Mennyit fizettek a főpapok Iskariótes Júdásnak azért, hogy kezükbe adja Jézust? 

a. 20 ezüstöt 
b. 30 ezüstöt 
c. 30 aranyat 
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8. Mit mondott Jézus Péternek? 

a. “Aki megfürdött, annak a kezét és a lábát kell megmosni.” 
b. “Aki megfürdött, annak nem kell újra megfürödnie.” 
c. “Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni.” 

 
9. Melyik kijelentés nem igaz az első gyülekezetre? 

a. Vagyonukat és javaikat eladták és szétosztották mindenkinek. 
b. Házanként megtörték a kenyeret. 
c. Tagadták Jézus istenfiúságát. 

 
10. Kivel találkozott Saul a damaszkuszi úton? 

a. Gamáliel rabbival 
b. Anániással 
c. Jézussal 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le minél részletesebben Jézus és Tamás történetét (Jn 20,19-28) a következő szempontok  
figyelembe vételével: 

a. Jézus először jelenik meg a tanítványoknak. 
b. A tanítványok elmesélik élményüket Tamásnak. 
c. Jézus másodszor jelenik meg  a tanítványoknak, Tamás hitvallása. 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged!" (Dán 6,17 b) idézetet 
felhasználva, írj kreatív fogalmazást két oldal terjedelemben Dániel az oroszlánok vermében bibliai 
történet alapján. 
Adj találó címet a fogalmazásnak, és a kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 

a. Előzmények  leírása 
b. Összeesküvés Dániel ellen és a királyi rendelet kiadatása 
c. Dániel hűsége Istenéhez és hűségének következménye 
d. Az összeesküvők büntetése, a  király üzenete népeknek, nemzeteknek 
e. A történet üzenetének a megfogalmazása 

A fogalmazás értékelésekor figyelembe vesszük: 
- a kreatívan megfogalmazott címet 
- a fogalmazás szerkezetének betartását 
- a gondolatok logikus fűzését, a dolgozat eredetiségét/egyediségét, a kreativitást 
- a helyesírást és a megszabott oldalkeret betartását 
- a bibliai idézet pontos használatát 


