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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XII - 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. Hogy hívták Éli fiait? 

a. Ézsaú és Jákob 
b. Kain és Ábel 
c. Hofni és Fineás 

 
2. Mit vitt Dávid testvéreinek a táborba? 

a. véka pörkölt gabonát és tíz kenyeret 
b. tíz kenyeret és három tömlő bort 
c. tíz sajtot 

 
3. Hol találkozott Illés a sareptai özveggyel? 

a. a háza előtt 
b. a város bejáratánál 
c. az erdő szélén 

 
4. Milyen hangszer nem szerepel a felsorolásban az állókép felavatási ünnepségén Dániel 
könyvében? 

a. síp 
b. citera 
c. dob 

 
5. Kiket nevez "viperafajzatoknak" Keresztelő János a prédikációjában? 

a. a farizeusokat és szadduceusokat 
b. a farizeusokat és írástudókat 
c. a farizeusokat és zsidókat 

 
6. Kinek vitték kóstolásra a borrá változtatott vizet a menyegzőn? 

a. a főpohárnoknak 
b. a násznagynak 
c. a vőlegénynek 

 
7. Hol gyógyítja meg Jézus a bénát? 

a. Kánában 
b. Jerikóban 
c. Kapernaumban 

 
8. Milyen kenyér volt az ötezer ember megvendégelésekor a fiúnál? 

a. árpakenyér 
b. búzakenyér 
c. rozskenyér 
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9. Ki mondta Jézusnak: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg..."? 

a. Mária 
b. Márta 
c. Jairus 

 
10. Hova kellett a hálót kivetni a Tibériás tengeren? 

a. a hajó jobb oldalára 
b. a hajó bal oldalára 
c. a hajó háta mögé 

 
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) 
 
A lábmosás története alapján írj egy legtöbb négy oldalas esszét "...amint én tettem veletek, ti is 
úgy tegyetek." (Jn13,15b) címmel. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra:  
a) A bibliai történet bemutatása: 

- Jézus gondolatai, érzései a páskavacsorán 
- lábmosás, Jézus és Péter 
- Mester és tanítványai, a lábmosás értelmezése 

b) A jézusi példa szerint, mit jelentett szolgálni akkor és mit jelent szolgálni ma?  
c) Hogyan szolgálhatjuk Istent és embertársainkat a mindennapokban? 
 
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  
 
 


