
 

 

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 XI-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.Ki Jézus Krisztus? 

a. Az Atya örökbe fogadott gyermeke 
b. Nagy próféta, tanító 
c. Isten egyszülött Fia 

2. Kik mondták, hogy Isten megteremtette a világot és magára hagyta? 
a. deisták 
b. ateisták 
c. dokéták 

3. Ki feszíttette keresztre Jézus Krisztust a nép és a zsidó vezetők kérésére? 
a. Poncius Pilátus 
b. Heródes király 
c. Tiberius császár 

4. Jézus születésekor uralkodott: 
a. Decius császár 
b. Traianus császár 
c. Augusztus császár 

5. A doketizmus szerint: 
a. Jézus helyett az Atya szenvedett a kereszten 
b. Jézusnak csak látszatteste volt  
c. Jézus az Atya örökbefogadott gyermeke 

 
FOGALOMMAGYARÁZAT  

I.B Fejtsd ki egy kifejezésben/mondatban a következő fogalmakat! (5x3=15 pont) 
1. hit  
2. pápai tévedhetetlenség 
3. arianizmus 
4. mindenható  
5. Nagypéntek 

 
II. TÉTEL – 20 pont 
Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton 
és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,32) 
 
III. TÉTEL - 40 pont 
Adott a következő idézet: „Megalkotta tehát az Úristen az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet 
leheletét, és az ember élőlénnyé lett.”(Ter 2,7) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok szerint: 

a. Isten - Szentháromság 

b. Mindenható Atya 

c. Mennynek és földnek teremtője 

d. Az ember teremtése 

e. Aktualizáld mindennapjainkra a fenti témát! 

 
+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 

VILÁGI XI. OSZTÁLY 
BAREM - JAVÍTÓKULCS – 5. variáns 

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

1. c; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b; 
 
FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

1. Hit – A keresztény hit: az ember személyes ragaszkodása Istenhez és az Istentől kinyilatkoztatott  teljes 
igazság szabad elfogadása! Hinni annyit jelent mint igaznak tartani valamit, valakinek a tekintélye, megbízhatósága 
alapján. A hit Isten ajándéka: Ő az, aki megszólít, aki a hit mustármagját belénk ülteti. A latin credere szó gyökere a 
cor dare, ami a szív odaadását, ajándékozását jelenti. 

2. pápai tévedhetetlenség – hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen 
3. arianizmus – Arius által alapított krisztológiai eretnekség, mely szerint a Fiú nem egylényegű az Atyával, 

nem isten-ember, hanem isteni ember. A Logosz nem azonos lényegű az Atyával, csak hasonló lényegű. 
4. mindenható – Isten tulajdonságai közé tartozó, tevékeny sajátság. Minden hitvallás ezzel a jelzővel említi 

Istent: omnipotens. Isten képes mindent megtenni, akaratának nem lehet határt szabni. A mindenhatóság nem 
vonatkozik a logikai ellentmondásokra (pl. nem teremthet négyszögű kört) 

5. Nagypéntek – Jézus szenvedésének és kereszthalálának a napja 
 
II. TÉTEL – 20 pont 
Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján:„Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton 
és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,32) 
 
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: „Megalkotta tehát az Úristen az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet 
leheletét, és az ember élőlénnyé lett.”(Ter 2,7) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok szerint: 
(5x5=25 pont) 
 

a. Isten – Szentháromság – 5 pont 

b. Mindenható Atya – 5 pont 

d. Mennynek és földnek teremtője – 5 pont 

e. Az ember teremtése – 5 pont 

f. Aktualizáld mindennapjainkra a fenti témát! – 5 pont 

 
Kreativitás/eredetiség 9 pont.  
Teológiai nyelvhasználat helyessége 3 pont.  
Fogalmazás/helyesírás 3 pont. 
 
+ 10 pont hivatalból       ÖSSZESEN: 100 pont 
 
 
 

 
 


