
 

 

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 XI. 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. Az Újszövetség könyveinek száma: 

  a. 21 

b. 46 

c. 27 

2. Lukács foglalkozása: 

  a. vámos 

b. halász 

c. orvos 

3. Nem szinoptikus szerző:  

  a. Máté 

b. János  

c. Márk  

4. Melyik idézet utal a Máté evangéliumban szereplő Jézus második megkísértésére?  

a. „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.”  

b. „Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.” 

c. „Ha Isten Fia vagy – mondta –, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön 

hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” 

5. Amikor Jézus a Getszemáni kertben vérrel verejtékezett, a következő apostolokat voltak vele: 

  a. Péter, Jakab és János 

b. Péter, András és János  

c. Péter, Jakab és Máté  

 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

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

1. jeruzsálemi Templom  

2. farizeus  

3. húsvét 

4. csoda  

5. prozelita  

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy 

ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.” (Mt 

13,44) 

 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet: „A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki 

egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: 

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója 

vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,26-28. 38) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok szerint: 

 

a. Mutasd be Jézus gyermekségtörténetét Lukács evangélista elbeszélése alapján! 

b. Magyarázd meg a megtestesülés tényét!  

c. Mutasd be Mária személyét! Fejtsd ki a szűz és a kegyelemmel teljes megnevezéseket! 

d. Magyarázd meg a Szűz Máriának az angyalnak adott válaszát! 

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 

JAVÍTÓKULCS – BAREM 

 

TEOLÓGIAI XI. OSZTÁLY        5. VARIÁNS 

 

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

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

 

FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

1. jeruzsálemi Templom – Jahve egykori hajléka Jeruzsálemben, az áldozat bemutatásának helye. 

2. farizeus – Vallási csoport a zsidóságban. Nevük a héber perusim, elkülönített szóból ered. A törvény 

aprólékos értelmezése és igen szigorú követése folytán erősen elkülönültek a tisztátalan tömegtől. 

3. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a 

harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig 

győzelmet aratott a halál felett. A húsvétnak megfeleltethető, időben korábbi zsidó vallási ünnep 

(héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt.  

4. csoda – Esemény, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre.  

5. prozelita – Pogányságból zsidóságra tért ember.   

 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 
Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy 

ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet.” (Mt 

13,44) 

 

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: „A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki 

egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: 

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója 

vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,26-28. 38) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok szerint: 
(5x5=25 pont) 

a. a gyermekségtörténet bemutatása – 5 pont 

b. a megtestesülés magyarázata – 5 pont 

c. Mária személyének bemutatása, a szűz és kegyelemmel teljes megnevezések kifejtése – 5 pont 

d. Szűz Mária válaszának a magyarázata – 5 pont 

e. 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 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztre_fesz%C3%ADt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9szah

