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Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a X - 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. Hány nap haladékot kért Roboám Jeroboámtól döntése meghozataláig? 

a. 3 
b. 1 
c. 2 

 
2. Milyen ajándékot adott Sába királynője Salamon királynak? 

a. tíz tálentum ezüstöt, hatezer aranyat 
b. százhúsz talentum aranyat, igen sok balzsamot és drágakövet  
c. tíz rend ruhát 

 
3. Mi volt Salamon király bűne? 

a. más istenekhez fordult 
b. több adót követelt 
c. feleségül vette Betsabét 

 
4. Ki mondta kinek: "Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni 
népedet ... " (1 Kir 3,9a) 

a. Dávid - Jónatánnak 
b. Saul  - Sámuelnek 
c. Salamon - Istennek 

 
5. Hány évig uralkodott Dávid király? 

a. 20 
b. 30 
c. 40 

 
6. Folytasd a megkezdett idézetet: "Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, ..." 

a. de az Úr azt nézi, ami a szívben van 
b. de az Úr azt nézi, hogy jó ember-e 
c. és nem azt, ami a lélekben van 

 
7. Hogyan szállították Isten ládáját? 

a. egy új szekéren 
b. kézben vitték a papok 
c. Dávid katonái vitték 

 
8. Mennyivel volt magasabb Saul a többi embernél? 

a. két arasszal 
b. egy fejjel 
c. öt singgel 
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9. Mit visz Saul ajándékba Sámuelnek, amikor apja szamarait keresi? 
a. kenyeret 
b. sajtot 
c. negyed sekel ezüstöt 

 
10. Milyen edényből kente fel királlyá Sámuel Sault? 

a. olajoskorsóból 
b. tömlőből 
c. szaruból 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Adott az alábbi bibliai idézet: "A király pedig megparancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és 
adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak!" ( 1Kir 3,25)  
A fenti szövegből kiindulva, írd le Salamon bölcs ítélethozatalának történetét, a következő 
szempontok figyelembevételével: 

a. Mutasd be a két panaszost 
b. Ismertesd a király előtti megjelenésük okát 
c. Ismertesd a király intézkedését és parancsát 
d. Írd le a két panaszos viselkedését és a király döntését. 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"... de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened..." (1Sám 
17,45b ) 
Az alábbi idézet ismeretében írj egy legtöbb 4 oldalas esszét a Háború a filiszteusokkal, Dávid 
legyőzi Góliátot történet alapján. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra : 
-A bibliai történet bemutatása  

a. A harctéren szembenálló két ellenséges tábor bemutatása 
b. Az ellenség fő harcosának viselkedése, beszédének tartalma 
c. Dávid felkeresi testvéreit 
d. Felkészülés a küzdelemre: öltözet, fegyverzet ... 
e. A küzdelem lefolyása, eredménye 

- Mutasd be, hogyan segít az Istenbe vetett bizalom a mindennapi harcainkban. 
- Érvelj a hit fontosságáról a próbatételek idején! 
 
Formai követelmények: 
Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata. 
A gondolatok logikus fűzése, dolgozat eredetisége/egyedisége, kreativitása. 
Helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása. 


