
Ministerul Educaţiei Naționale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. 

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” Zsoltárok 32:8 

Probă scrisă la Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian Clasa a VIII - a 
Pagina 1 din 2 
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Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a VIII - 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. Hányadik napon teremtette Isten a halakat? 

a. negyedik 
b. ötödik 
c. hatodik 

 

2. Hová helyezte Isten az élet fáját az Éden kertben? 
a. a kert jobb szegletébe 
b. a kert bejáratához 
c. a kert közepébe 

 

3. Hány ember ment be Nóé bárkájába? 
a. hat 
b. nyolc 
c. kilenc 

 

4. Mit mondtak egymásnak az emberek Bábel tornyának építésekor? 
a. Gyertek, gyűjtsünk köveket, és rakjuk egymásra! 
b. Gyertek, gyúrjunk téglát, és szárítsuk ki jól! 
c. Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! 

 
5. Hová rejtette a csecsemő Mózest az édesanyja? 

a. a Nílus sekély vizére 
b. a Nílus forrásvidékére 
c. a Nílus partján, a sás közé 

 

6. Mi Dávid városának neve? 
a. Betlehem 
b. Názáret  
c. Jeruzsálem 

 

7. Melyik próféta jövendölt Keresztelő Jánosról? 
a. Jeremiás 
b. Zakariás 
c. Ézsaiás 

 

8. Mikre mondja az Írás, hogy "az Úrnak van szüksége rájuk" ? 
a. lámpásokra 
b. szamarakra 
c. öt kenyérre és két halra 

 

9. Ki mondta kinek: "Üdvöz légy, Mester!"? 
a. Péter Jézusnak 
b. magdalai Mária Jézusnak 
c. Júdás Jézusnak 
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10. Ki látta meg először a lepleket a sírban? 

a. Péter 
b. a másik tanítvány 
c. magdalai Mária 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le minél részletesebben Jézus megkísértésének történetét a Mt 4,1-11 alapján, figyelembe 
véve a következő szempontokat: 

a. A történet idejének, helyének és körülményeinek meghatározása 
b. Az első kísértés és Jézus válasza 
c. A második kísértés és Jézus válasza 
d. A harmadik kísértés és Jézus válasza 
e. A történet záróeseményei 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram?" (ApCsel 9,5) idézetet felhasználva, írj élménybeszámolót  
legtöbb három oldal terjedelemben Saul megtérésének története alapján. 
Adj címet az élménybeszámolónak, és a kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 

a. A történet helyszíne, körülményei, Saul úticélja  
b. Damaszkuszhoz közeledve 
c. Damaszkuszban 
d. Saul a damaszkuszi tanítványokkal 
e. A történet 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 

 

 


