
 

 

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 

 
TEOLÓGIAI X. OSZTÁLY        5. VARIÁNS 

 

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. Bölcsességet kért Istentől: 

a. Dávid 

b. Salamon 

c. Saul 

2. Dávid életére akart törni:  

a. Jonatán 

b. Sámson 

c. Saul 

3. Sámuel édesanyja: 

a. Anna 

b. Sára 

c. Mikol 

4. Ki mondta: Apám súlyossá tette igátokat, de én még súlyosabbá teszem igátokat; atyám ostorral vert titeket, én meg 

skorpióval foglak verni benneteket? 

a. Jeroboám 

b. Roboám 

c. Salamon 

5. Dávid itt született: 

a. Szichem 

b. Betlehem 

c. Szamária 

* 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

I.B Fejtsd ki röviden a következő fogalmakat! (5x3=15 pont) 

1. Siló  

2. Jonatán 

3. Jeroboám  

4. filiszteusok 

5. Nebukadnezár 

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „Megvert Saul ezret, Dávid pedig tízezret.”(1 Sám 18,7) 

* 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet: „Hívjátok segítségül isteneitek nevét, én meg majd segítségül hívom az én Uram nevét, s amelyik Isten 

tűz által meghallgat, az legyen az Isten.” (1 Kir18,24) Az idézet alapján készíts fogalmazást/kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az 

alábbi támpontok szerint: 

 

a. Prófétaság Izraelben 

b. Illés személye 

c. Illés és a Száreftai asszony 

d. Illés és a Baál papok 

e. Hogyan győzheti le az igaz hit a mai bálványokat? 

*** 

+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 

 

TEOLÓGIAI X. OSZTÁLY        5. VARIÁNS 

 

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

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

 

FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

1. Siló – Efraim egyik városa, Bételtől északra. A legrégibb szövegekben úgy szerepel, mint ahol a ládát 

őrizték egy templomban Héli családjának felügyeletével. Kánaán elfoglalása után hamarosan Siló vette át Gilgal 

szerepét, és vált az Izrael központi istentiszteleti helyévé. Sámuel közpoti helye. Valószínűleg Siló nem csupán vallási, 

hanem politikai központ is volt, a törzsek találkozóhelyéül szolgált. 

2. Jonatán Saul fia, derék harcos, Dávid barátja. A Gilboa hegyén vívott csatában halt meg, Dávid szép siratót 

mondott érte. 

3. Jeroboám az északi országrész, Izrael első királya. Salamon robotfelügyelője, később viszont az életére 

tört, úgyhogy kénytelen volt Egyiptomba menekülni. Egészen Salamon haláláig Egyiptomban maradt. Azután, hogy az 

Északi törzsek a szichemi gyűlésen nyíltan fellázadtak, visszatért Egyiptomból, és kikiáltották az Északi országrész 

királyává. 

4. Filiszteusok– „tenger népei”, a választott nép ellenségei. Palesztina a filiszteusokról kapta nevét. 

Veszélyeztették Izrael függetlenségét. Hatalmukat Dávid törte meg, aki visszaszorította őket tengerhez. 

5. Nebukadnezár, Nabukodonozor - babilóniai király neve. Szíriai hadjárata során elfoglalta Jeruzsálemet, 

leromboltatta a templomot. Ettől számítjuk a babiloni fogságot. 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 
Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „Megvert Saul ezret, Dávid pedig tízezret.”(1 Sám 18,7) 

 

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: „Hívjátok segítségül isteneitek nevét, én meg majd segítségül hívom az én Uram nevét, s amelyik Isten 

tűz által meghallgat, az legyen az Isten.” (1 Kir18,24) Az idézet alapján készíts fogalmazást/kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az 

alábbi támpontok szerint: (5x5=25 pont) 

a. A prófétaság általában, csoportosítás, szerepük… - 5 pont 

b. Életrajzi adatok: Ácháb király idejében, harcol a növekedő pogány hit és erkölcstelenség ellen... -5 pont 

c.A két csoda… - 5 pont 

d. A Baál papok áldozata, Illés áldozata - Illés áldozatát elfogadja az Úr…-5 pont 

e. Hogyan győzheti le az igaz hit a mai bálványokat?- 5 pont  

 

Kreativitás/eredetiség 9 pont.  

Teológiai nyelvhasználat helyessége 3 pont.  

Fogalmazás/helyesírás 3 pont. 

 

+ 10 pont hivatalból       ÖSSZESEN: 100 pont 

 

 


