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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a VII - 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. Kinek mondta Jézus: "Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!" 

a. Jakab 
b. Simon 
c. János 

 
2. Ki volt Jairus? 

a. a zsinagóga elöljárója 
b. a zsinagóga szolgája 
c. a zsinagóga papja 

 
3. A leprából gyógyuló hálás férfi 

a. filiszteus volt 
b. samaritánus volt 
c. galileai volt 

 
4. Hány kővederben tartottak vizet Kánában a zsidók tisztálkodási rendje szerint? 

a. négy 
b. öt 
c. hat 

 
5. Kinek mondta el Jézus az irgalmas samaritánus példázatát? 

a. a törvénytudónak, aki megkérdezte őt 
b. a farizeusnak, aki megkísértette őt 
c. a gazdag ifjúnak 

 

6. Hova került halála után a példázatbeli koldus? 
a. Ábrahám kebelébe 
b. a mennybe 
c. a gyötrelem helyére 

 

7. Ki mondja kinek:"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők."? 
a. a szőlősgazda a szőlőműveseknek 
b. Jézus a törvénytudónak 
c. Jézus a tanítványainak 

 

8. Mit terem először magától a föld? 
a. aranysárga búzát 
b. zöld sarjat 
c. rózsaszín konkolyt 

 

9. Miért ment el szomorúan a gazdag ifjú Jézustól? 
a. mert nem szerette felebarátját 
b. mert nem tartotta be a parancsolatokat 
c. mert nagy vagyona volt 
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10. Mikor fizeti ki a gazda a szőlőmunkásokat? 

a. amikor befejezték a munkát 
b. amikor beesteledett 
c. amikor a munka felénél tartottak 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le minél részletesebben "A jó pásztor" példázatát a Jn 10,1-16 alapján, figyelembe véve a 
következő szempontokat: 

a. A példázat bemutatása (a pásztor, a béres, a tolvaj, a rabló és a juhok) 
b. A példázat jézusi magyarázata  
c. Jézus önvallomása (én vagyok...) 
d. Jézus vallomása az Atyáról 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait..." (Lk 8,10) idézetet felhasználva, 
írj kreatív fogalmazást legtöbb három oldal terjedelemben A magvető  példázata alapján.  
Adj címet a fogalmazásodnak, és a kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 

a. A példázat elhangzásának körülményei  
b. A magvetés helyszínei 
c. A példázatot követő megjegyzés 
d. A tanítványok és Jézus párbeszéde 
e. Jézus magyarázata 
f. A példázat üzenete számodra 5-8 mondatban 

Formai szempontok: 
- kreatívan megfogalmazott cím 
- a fogalmazás szerkezetének betartása 
- a gondolatok logikus fűzése, a fogalmazás eredetisége/egyedisége, kreativitás 
- helyesírás és az oldalkeret betartása 
- bibliai idézet felhasználása 


