
 

 

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 VII-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 (5x3=15 pont) 
1. A „kenyértörés” jelentése: 

a. szentmise 
b. veszekedés 
c. kenyérszeletelés 

2. Ki az a vértanú, akit rostéllyal ábrázolnak? 
a. Szent Sebestyén 
b. Szent Lőrinc 
c. Szent Pál 

3. A Milánói rendelet értelmében a keresztények: 
a. Szabadon gyakorolhatják vallásukat és üldözhetik a pogányokat 
b. Templomokat építhetnek és lerombolhatják a pogány szentélyeket 
c. Szabadon gyakorolhatják vallásukat és bármilyen állami állást betölthetnek. 

4. Hol voltak az apostolok a Szentlélek eljövetelekor? 
a. Názáret 
b. Jeruzsálem 
c. Róma 

5. Melyik római császár uralkodása idején haltak vértanúhalált Péter és Pál apostolok? 
a. Néró 
b. Cézár 
c. Konstantin  

* 
FOGALOMMAGYARÁZAT 

I.B. Fejtsd ki egy kifejezésben/mondatban a következő fogalmakat! (5x3=15 pont) 
1. Keresztény 
2. Vértanú 
3. Agapé 
4. Katolikus 
5. Ereklye 

II. TÉTEL – 20 pont 
Adott a következő szentírási idézet: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20)” Érvelj 

maximum 10 mondatban arról, hogyan tettek tanúságot az apostolok a főtanács előtt, és a fenyegetés ellenére mit 

tettek.  

* 
III. TÉTEL – 40 pont 
Készíts fogalmazást „A kereszténység fellélegzik” címmel, az alábbi támpontok szerint:  

a. Konstantin császár trónra kerülésének előzményei 

b. A császár győzelme 

c. A császár rendelete  

d. A vasárnaphoz fűződő viszonya 

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 

VII. 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. b, 5. a 
 

FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 
1. Keresztény – krisztusi, Krisztus követő 
2. Vértanú – Életét adja Krisztusért 
3. Agapé – szeretetlakoma 
4. Katolikus – általános, egyetemes, minden népnek szóló vallás 
5. Ereklye – Szentekről ránk maradt „drága” emlék 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 
 „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20)” 

Hogyan tettek tanúságot az apostolok a főtanács előtt – Péter beszéde után kerültek a főtanács elé ahol 
tanúságot tettek Jézusról  

A fenyegetés ellenére mit tettek – engedelmesség Istennek, boldogan távoztak a 39 bot után (Jézus nevéért 
szenvedtek) és továbbra is tanítottak a templomban és házakban. 
 
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) 
Készíts fogalmazást „A kereszténység fellélegzik” címmel, az alábbi támpontok szerint: (5x5=25 pont) 

a. Konstantin császár trónra kerülésének előzményei 5 pont 

b. A császár győzelme 5 pont 

c. A császár rendelete 5 pont 

d. A vasárnaphoz fűződő viszonya 5 pont 

e. Aktualizáld mindennapjainkra a fenti témát!  5 pont 

 

Helyes és teljes téma kifejtés esetén 5p/ részben helyes 3 pont/ helytelen 0 pont 

 

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


