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Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a VI - 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. Hány évig épült Salamon temploma? 

a. 10 
b. 4 
c. 7 

 
2. Dávid melyik fiáról írja a Szentírás, hogy apja ellen fordult? 

a. Amnón 
b. Absolon 
c. Salamon 

 
3. Dávid bűne nem maradt titokban Isten előtt. Ki által közli az Úr ezt a királlyal? 

a. Jóáb által 
b. Sámuel által 
c. Nátán által 

 
4. A páska ünnepe közeledtével a Nagytanács tagjai keresték Jézust a templomban, és ezt 

kérdezték egymás között: 
a. Mit tegyünk? 
b. Hogy hagyjuk ezt szó nélkül? 
c. Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? 

 
5. Mi volt a Jézabel vádja Nábót ellen? 

a. Nábót átkozta Istent és a királyt. 
b. Engedetlen volt a királlyal szemben. 
c. Vétett a törvény ellen. 

 
6. Mit kérdeztek a törvénytudók Jézustól a zsinagógában? 

a. Szabad-e pogánynak zsinagógába belépni? 
b. Szabad-e szombaton gyógyítani? 
c. Szabad-e ünnepnapon dolgozni? 

 
7. Ki mondta kinek: „Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, 

elveszett és megtaláltatott”? 
a. Jézus a farizeusoknak 
b. Az apa nagyobbik fiának 
c. Mária Mártának 

 
8. Honnan tudják meg Jézus tanítványai, hol van a szállás, ahol a páskavacsorát el kell nekik 

fogyasztaniuk? 
a. Követnek egy embert, aki három kenyeret visz. 
b. Követnek egy embert, aki bíbor színű köntöst visel. 
c. Követnek egy embert, aki egy korsó vizet visz. 
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9. Kiknek mondta a feltámadott Jézus: legyetek üdvözölve? 
a. A tanítványoknak 
b. A leprásoknak 
c. Az asszonyoknak 

 
10. Mi nem jellemezte az első keresztyén gyülekezetet?  

a. Dicsérték Istent 
b. Egy szívvel voltak a templomban 
c. Gyűjtést szerveztek a pogányok között a szegények részére 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le minél részletesebben a Tíz leprás meggyógyításának a történetét (Lk 17,11-19), figyelembe 
véve a következő szempontokat: 

a. A történet helyszíne 
b. A leprások kérése, Jézus válasza 
c. A  leprások a gyógyítás után 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?" 
(Mt 18,33) idézetet felhasználva, írj kreatív fogalmazást két oldal terjedelemben Az adós (gonosz) 
szolga példázata alapján. 
Adj címet a fogalmazásnak, és a kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 
a. A tanítvány kérdése Jézushoz  
b. Jézus válasza 
c. A példázat 

- a gonosz szolga a király előtt 
- a gonosz szolga és szolgatársa 
- a gonosz szolga ismét a király előtt 

d. A példázat értelmezése 
e. A példázat üzenete számodra 
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 

 

 


