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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XI - 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. Isten az ötödik napon teremtette: 

a.  az égitesteket 
b. a viziállatokat és madarakat 
c. a különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat 

 
2. Milyen távolságra volt Emmaus Jeruzsálemtől? 

a. 60 futamnyira 
b. 80 futamnyira 
c. 40 futamnyira 

 
3. Mit mondott Péter és János az Ékes-kapuban ülő bénának, amikor rátekintettek? 

a. Ne félj! 
b. Kelj fel! 
c. Nézz ránk! 

 
4. Mi került az Úr házának kincstárába Jerikó pusztulása után? 

a. réz, ólom, cserép tárgyak 
b. ezüst, arany, réz és vastárgyak 
c. ezüst, arany és bronz tárgyak 

 
5. Mit mondott Jézus Zákeusnak a megtérése után? 

a."Menj és többé ne vétkezz!" 
b. "Ma lett üdvössége ennek a háznak!" 
c. "Megbocsáttattak a te bűneid!" 

 
6. Mi volt a héber bábák neve? 

a. Chifrá és Púá 
b. Cifro és Poá 
c. Sifrá és Púá 

 
7. Kinek a házában tartózkodik Damaszkuszban a megvakult Saul? 

a. Tamás házában 
b. Júdás házában 
c. Anániás házában 

 
8. Mihez kellett csatlakoznia Fülöpnek a Lélek parancsára? 

a. hintóhoz 
b. szekérhez 
c. tevekaravánhoz 
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9. Mit kér a megöregedett Izsák Ézsautól? 
a. hogy lőjön vadat és készítsen finom falatokat 
b. hogy vágjon le két kecskegidát 
c. hogy készítsen lencsefőzeléket 

 
10. Ki mondta kinek: "Fiam, te mindig velem vagy és mindenem a tied."? 

a. az apa a tékozló fiúnak 
b. az apa a nagyobbik fiúnak 
c. az apa a szolgának 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le minél pontosabban József a börtönben című történetet (1Mózes 40,1-23) a következő 
szempontok figyelembevételével:  

a) József találkozása a főpohárnokkal és a fősütőmesterrel 
b) a főpohárnok és a fősütőmester álmainak megfejtése 
c) a fáraó döntése és a főpohárnok feledékenysége 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Az irgalmas samaritánus" példázata alapján, írj egy legtöbb négy oldalas esszét "Tedd ezt és élni 
fogsz" (Lukács 10,28b) címmel. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 

a) A bibliai történet bemutatása: 
- a törvénytudó és Jézus beszélgetése 
- a példázat leírása 
- Jézus kérdése és a törvénytudó felismerése 

b) Hogyan éled meg a szeretet parancsolatát, fejtsd ki megélésének formáit, lehetőségeit, 
fontosságát mindennapjaidban! 
c) Érvelj a pap, a lévita és a samaritánus magatartása ellen, illetve mellett! 
 
Formai követelmények: 
Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata.  
A gondolatok logikus fűzése, a dolgozat eredetisége, egyedisége, kreativitás. 
Helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása. 

 


