
 

 

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 XII. 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 Apostolok Cselekedeteinek címzettje: 

a.  Teofil 
b.  Filemon 
c.  Timóteus  

2. Melyik páli levélben található a Szeretet-himnusz? 

a.  Rómaiakhoz írt levélben 
b.  Korintusiakhoz írt első levélben 
c.  Korintusiakhoz írt második levélben 

3. Az Areopágusz:  

a. görög istenség neve 
b. görög település neve   
c. athéni fórumrész vagy városi tanács neve 

4. Két apostol, akik meggyógyították a bénát az Ékes kapunál: 

a. Péter és János 
b. János és András   
c. Jakab és Péter 

5. Pál meggyógyított egy bénát: 

a. Ikóniumban 
b. Derbében 
c. Lisztrában 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

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

1. kenyértörés  

2. megigazulás  

3. Lisztra  

4. apostol  

5. prozelita  

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 

kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A 

hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok 

közt, akik szükséget szenvedtek.” (ApCsel 2,42-45) 

 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet: „Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, s arra 

kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat 

követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség 

ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: 

„Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (ApCsel 9,1-5) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az 

alábbi támpontok szerint: 

a. Mutasd be röviden az idézetben szereplő személy életét!  

b. Fejtsd ki, miért üldözi a zsidó vallási vezetőség a keresztényeket?  

c. A főszereplő életének melyik pillanatát mutatja be az idézet?  

d. Miért volt a feltámadt Jézussal való találkozás sorsdöntő fordulat Pál apostol életében? 

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 

TEOLÓGIAI XII. OSZTÁLY 

BAREM – JAVÍTÓKULCS – 5. variáns 

 

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

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

 

FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

1. kenyértörés – A szentmise megnevezése az Újszövetségben 

2. A megigazulás keresztény teológiai fogalom. A helyes viszony helyreállítása Isten és az ember között. 

Általánosságban véve a megigazítás Istennek arra a cselekedetére vonatkozik, amellyel a bűnbánó és megtérő bűnöst 

igaznak mondja vagy tekinti. Teológiai értelemben a megigazulás fogalma újszövetségi szövegekből, többek közt Pál 

apostolnak a Rómaiakhoz és a Galatákhoz írt levélben szereplő gondolataiból bontakozott ki, azzal a kérdéssel 

kapcsolatban, hogy mi teszi az embert igazzá Isten előtt.  

3. Lisztra – város Kis-Ázsiában (Pizidiában). Pál ap. 1. missz. útján felkereste a várost, meggyógyított egy 

bénát.  

4. apostol – Jézus egyes tanítványainak a megnevezése. Jelentése küldött. 

5. prozelita – Pogányságból zsidóságra tért ember. 

  

 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 

közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és 

jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és 

javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek.” (ApCsel 2,42-45) 

 

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: „Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a 

főpaphoz, s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat 

vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, 

amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: 

„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te 

üldözöl.” (ApCsel 9,1-5) Készíts kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok szerint: (5x5=25 pont) 

a. Pál apostol életének rövid bemutatása – 5 pont 

b. a keresztényüldözés okainak kifejtése – 5 pont 

c. a pillanat megnevezése – 5 pont   

d. a sorsfordulat bemutatása – 5 pont   

e. A téma aktualizálása a mindennapokra 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/Teol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajsz%C3%B6vets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3maiakhoz_%C3%ADrt_lev%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_levele_a_galat%C3%A1khoz

