
 

 

Olimpiada de Religie Romano-Catolică de limba maghiară pentru clasele VII-XII 
Faza națională, 3-5 aprilie, 2018 

Centrul de concurs: LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ” ORADEA 

 

Clasa a X-a / V.5 

     
I. TÉTEL – 30 pont 

KVÍZKÉRDÉSEK / FELADATOK (csak egy válasz helyes - 5x3=15 pont)  

I.A.Válaszd ki a helyes megoldásokat és írd át a dolgozatlapra! 

1. Ekhnaton Nap-kultuszának istensége: 

a. Amon 

b. Aton 

c. Hórusz 

2. A stigmákat megkapta: 

a. Szent Pál 

b. Szent Benedek 

c. Assisi Szent Ferenc 

3. Ki a görög főisten? 

a. Zeusz 

b. Uránusz 

c. Kronosz 

4. Az Egyház születésnapja: 

a. az első Pünkösd 

b. Húsvét 

c. Áldozócsütörtök 

      5. A milánói ediktum…..nevéhez fűződik: 

a. Néró  

b. Nagy Károly 

c. Nagy Konstantin  

 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

I.B Fejtsd ki egy kifejezésben/mondatban a következő fogalmakat! (5x3=15 pont) 

1. Pantheon  
2. keresztény 
3. diakónus 
4. kolostor 
5. Nirvána 

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján:  

„Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!” (ApCsel 7,60)   

 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé, ő 

széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod! (Ter 3, 15) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok 

szerint: (5x5=25 pont) 

a. A bűn megjelenése a világban 
b. Az ősbűn következményei 
c. A Megváltó eljövetele 
d. Jézus engedelmessége, áldozata 
e. A megváltás jelentősége. Mit jelent számodra Krisztus megváltói műve? 

 

+10 pont = hivatalból; 

Összesen: 100 pont 



 

 

Olimpiada de Religie Romano-Catolică de limba maghiară pentru clasele VII-XII 
Faza națională, 3-5 aprilie, 2018 

Centrul de concurs: LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ” ORADEA 

BAREM – JAVÍTÓKULCS 

 

VILÁGI X. OSZTÁLY      5. VARIÁNS 

 

I. TÉTEL – 30 pont 
KVÍZKÉRDÉSEK / FELADATOK (csak egy válasz helyes - 5x3=15 pont)  

1. b; 2. c; 3. a; 4. a; 5. c; 

 

FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

1. Pantheon – az ókori görögök legfontosabb istenei. 

2. keresztény – Krisztus követő, Krisztus hívő. 

3. diakónus – szerpap, az egyházi rend szentségének első fokozata. Feladata az ősegyházban az igehirdetés, 

keresztelés és a szegények szolgálata volt.  

4. kolostor – A középkorban a szerzetesek épületeit monostor megjelölés mellett a klastrom szóval is illették. 

A kolostor a clastrum szóból ered (lat. claudere=elzárni)A szerzetesek szállásépülete, ahová visszavonulnak a világ 

elől, ahol Istennek szentelt életet élnek. 

5. Nirvána – a buddhizmus tanítása szerint olyan állapot, amelyben az ember megszabadult a 

vágyakozásoktólés minden más kínzó állapotoktól 

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!” (ApCsel 7,60)   

 

Helyes/teljes témakifejtés 15 pont; részben helyes témakifejtés 8 pont; helytelen témakifejtés 0 pont. Teológiai 

nyelvhasználat helyessége 2 pont. Fogalmazás/helyesírás 3 pont. 

* 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé, ő 

széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod! (Ter 3, 15) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok 

szerint: (5x5=25 pont) 

a. A bűn megjelenése a világban – 5 pont 
b. Az ősbűn következményei – 5 pont 
c. A Megváltó eljövetele – 5 pont 
d. Jézus engedelmessége, áldozata – 5 pont 
e. A megváltás jelentősége. Mit jelent számodra Krisztus megváltói műve? – 5 pont 

 

Kreativitás/eredetiség 9 pont.  

Teológiai nyelvhasználat helyessége 3 pont.  

Fogalmazás/helyesírás 3 pont. 

 

+ 10 pont hivatalból       ÖSSZESEN: 100 pont 

 

 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1zi_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetes

