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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a X- 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. Hogy hívták Hofni és Fineás édesapját? 

a. Elkána 
b. Éli 
c. Cúf 

 
2. Hol volt az Úr háza, temploma? 

a. Efraim hegyvidékén  
b. Rámában 
c. Silóban 

 
3. Mit jelent a Sámuel név? 

a. az Úrtól kértem őt 
b. az Úr ajándéka ő 
c. az Úr áldása ő 

 
4.  Kinek a templomába vitték a filiszteusok Isten ládáját? 

a. Asdód 
b. Dágon  
c. Éli 

 
5. Ki volt a látó? 

a. Éli 
b. Sámuel 
c. Salamon 

 
6. Ki mondta ezt Sámuelnek:"Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet."? 

a. Saul 
b. Dávid 
c. Salamon 

 
7. Miből kente föl Sámuel Dávidot királlyá? 

a. olajos korsóból 
b. olajos szaruból 
c. olajos szelencéből 

 
8. Kinek a lelke forrt össze a Dávid lelkével? 

a. Eliáb 
b. Abinádáb 
c. Jónáthán 
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9. Ki volt Mérab? 
a. Dávid lánya 
b. Saul lánya  
c. Isai lánya 

 
10. Kinek az ajkáról hangzik el a következő mondat: "Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen 
igazságot közöttünk!"? 

a. Dávid  
b. Saul 
c. Sámuel 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
Írd le részletesen a Jeroboám két aranyborjút készíttet (1Kir 12,25-33) történetet a következő 
szempontok alapján: 

- Jeroboám Sikemben és Pénúélben 
- Jeroboám félelme és problémamegoldása 
- Jeroboám rendelkezései és áldozatbemutatása 

 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve  
a jó és a rossz között."(1Kir.3,9).A fenti igét figyelembe véve, írj esszét az engedelmességről 
legtöbb 4 oldal terjedelemben Salamon bölcsességet kér az Úrtól történet alapján! Adj találó címet 
írásodnak!  
A feladat kidolgozásánál figyelj a következő szempontokra: 
A bibliai történet bemutatása: 
 1. Salamon házassága és engedelmessége apja  rendelkezései iránt (áldozatbemutatás) 
 2. Az Úr kijelentése Salamonnak Gibeonban, álmában 
 3. Salamon kérése az Úrhoz 
 4. Az engedelmesség jutalma 
 5. Salamon áldozatbemutatása, miután visszatért Jeruzsálembe 
 
Érvelj az Isten iránti engedelmesség fontosságáról a mai fiatalok életében. 
A cím és a tartalom összehangolása 
A gondolatok logikus fűzése, a dolgozat eredetisége/egyedísége, kreativítás 
A megfelelő vallásos nyelvezet használata 
Helyesírás és a megszabott oldalkeret betartása 
 


