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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XI - a teologie 
  
 

 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 a teremtés hányadik napján teremti meg az égitesteket? 

a. első nap  
b. ötödik nap 
c. negyedik nap 

 
2. Hol vagy? - Kérdezi Isten. Ádám válasza: 

a. megijedtem, mert meztelen vagyok 
b. megijedtem, mert hangosan szóltál 
c. megijedtem, mert ettem a fáról 

 
3. Isten ezzel veri meg a Lótot fenyegető sodomaiakat: 

a. leprával 
b. vaksággal 
c. bénasággal 

 
4. Jákób anyja vad helyett ebből készít ételt Izsáknak: 

a. borjú 
b. bárány 
c. kecskegida 

 
5. Potifár felesége azt kéri Józseftől, hogy: 

a. háljon vele 
b. szövetkezzen vele 
c. szolgáljon fel neki 

 
6. Ráháb ide bújtatja el a Jerikóba érkező kémeket: 

a. a kamrájába 
b. a tetőn száradó lenkórók közé 
c. a tetőn száradó ruhák közé 

 
7. Jáél így öli meg Siserát: 

a. karddal átszúrja 
b. malomkővel fejbe dobja 
c. sátorcövekkel odaszegzi a földhöz 
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8. Honnan hova igyekszik a bajba jutott ember az irgalmas samaritánus példázatában? 

a. Galileából Júdeába 
b. Jeruzsálemből Jerikóba 
c. Háránból Jeruzsálembe 

 
9. Ezt a prófétai könyvet olvassa az etióp kincstárnok: 

a. Ésaiás 
b. Jeremiás 
c. Ezékiel 

 
10. A jeruzsálemi őskeresztyén közösség naponta gyakorolta a: 

a. a harangozást 
b. a keresztséget 
c. a kenyér megtörését 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Adott az alábbi bibliai idézet: 
„És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl 
engem?” (ApCsel. 9, 4) 
A fenti szövegből kiindulva írd le Pál apostol megtérésének történetét, a következő szempontok 
figyelembevételével: 

a. Ismertesd Saul tervét és úticélját; 
b. Határozd meg az esemény helyszínét és körülményeit; 
c. Írd le a megszólító és a megszólított párbeszédét; 
d. Ismertesd Saul további sorsát. 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
Alkoss egy esszét Az emmausi tanítványok történet alapján (legtöbb 4 oldal terjedelemben), az 
alábbi szempontokra figyelve: 

a. Helyszín és szereplők bemutatása 
b. Párbeszéd a szereplők között 
c. Megérkezés, vacsora 
d. A történet végkifejlete 

Véleményed szerint mi akadályoz meg abban, hogy felismerd Jézus jelenlétét különböző 
élethelyzetben. 
Érvelj a Jézussal való közösség fontossága mellett. 
 
Formai követelmények: 
Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata  
A gondolatok logikus fűzése, a doldozat eredetisége, egyedisége, kreativitás 
Helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása 


