
 

 

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 XII-a / V.5 
I. TÉTEL – 30 pont 

A. KVÍZ KÉRDÉSEK/ FELADATOK (csak egy válasz helyes – 5x3=15 pont)    

Válaszd ki a helyes megoldásokat és írd át a dolgozatlapra! 
1. A remény elleni bűnök: 

a. a kétségbeesés és a gyűlölet 
b. a kétségbeesés és a vakmerőség 
c. a vakmerőség és a hitetlenség 

2. Melyik törvény vonatkozik minden emberre? 

a. a természetes erkölcsi törvény              

b. az egyházi törvény              

c. az adótörvény 

3. Az isteni erények: 
a. hit, okosság, remény 
b. hit, remény, szeretet 
c. szeretet, erősség, hit 

4.  A hamis eskü: 

a. a szentek nevében szitkozódni 

b. Isten nevével átkot mondani 

c. Isten nevében megerősíteni egy hazugságot 

5. Isten II. parancsolata ellen vét, aki 
a. fizikai erőszakot alkalmaz  
b. eretnek 
c. átkozódik és hamisan esküszik Isten nevében   

  

B. FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

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

 1. Úr napja   2. Dekalógus  3. imádás  4. erény  5. babona 

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő téma/szöveg alapján! 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké 

éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a 

világnak.”(Jn 3, 16-17) 

 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet, melynek alapján készíts fogalmazást/kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok 

szerint: 

„Én pedig mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek!” (Mt5,34) 

a. Isten kinyilatkoztatott neve (történeti háttér) 

b. Isten neve szent 

c. Isten nevével való visszaélések (vétkek) 

d. A keresztnév/bérmanév jelentősége és a védőszentek tisztelete 

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 XII. OSZTÁLY 

BAREM - JAVÍTÓKULCS – 5. variáns 

 

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

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

FOGALOMMAGYARÁZAT  (5x3=15 pont) 

1. Úr napja – a hetedik nap, a nyugalom napja. Ószöv – szombat, ma - vasárnap  

2. dekalógus - Tízparancsolat 

3. imádás – az ember elismeri Isten abszolút felsőbbségét, egyedüliségét és az Ő szeretetében megalapozott 

teljes függését  

4. erény – a jónak állandó és feltétel nélküli megtétele  

5. babona – egy teremtményt részesít vallásos tiszteletben 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő téma/szöveg alapján! 

 

Isten végtelen szeretetének, üdvözítő tervének kifejtése. 

 

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, melynek alapján készíts fogalmazást/kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok 

szerint: (5x5=25 pont) 

a. Isten kinyilatkoztatott neve (történeti háttér) (5 pont) 

b. Isten neve szent (5 pont) 

c. Isten nevével való visszaélések (vétkek) (5 pont) 

d. A keresztnév/bérmanév jelentősége és a védőszentek tisztelete (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 

 

 
 


