
 

 

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 VIII-a / V.5 

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

I. A. Válaszd ki a helyes megoldást és írd át a dolgozatlapra! 

1. Kinek mondta Jézus? „Ne félj, csak higgy, és megmenekül!”: 
a. Jairusnak 
b. a szamaritánusnak 
c. a bénának 

2. A Biblia ….. könyvet tartalmaz: 
a. 27 
b. 64 
c. 72 (73) 

3. Ki jövendölte meg, hogy Jézus egy szűztől fog születni? 
a. Izajás próféta 
b. Gábor angyal 
c. Dávid király 

4. Jézus első csodáját itt tette: 
a. Kána 

b. Jeruzsálem 

c. Názáret 

5. Ki volt a császár Jézus születése idején? 
a. Nagy Heródes 
b. Juliusz Cézár 
c. Augusztusz 

FOGALOMMAGYARÁZAT 

I.B Fejtsd ki egy kifejezésben/mondatban a következő fogalmakat!(5x3=15 pont) 
1. Szenthagyomány  
2. Szentháromság  
3. Biblia 
4. Kinyilatkoztatás 
5. Jézus 

* 
II.TÉTEL – 20 pont 
Adott a következő szentírási idézet: „… mert amit hallottam az Atyától, azt mind tudtul adtam nektek.” (Jn15,15b) Az 
idézet alapján érvelj 10-15 mondatban arról, hogy mit jelent a teljes kinyilatkoztatás, kit ígért meg Jézus szavainak 
helyes értelmezéséhez és ma hogyan adja Jézus tudtul nekünk mindazt, amit az Atyától hallott? 

* 
III. TÉTEL – 40 pont 
„Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk és mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik, Mennyei 
Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.” (Mt 6,31-32) A fenti idézet alapján készíts fogalmazást az alábbi 
támpontok szerint:  

1. Ki teremtette a világot és hogyan? 
2. Kikről és hogyan gondoskodik Isten? 
3. Isten fönntartó tevékenysége 
4. A gondviselés legfőbb célja 
5. 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 

VIII. OSZTÁLY 
BAREM – JAVÍTÓKULCS – 5. variáns 

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

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

FOGALOMMAGYARÁZAT(5x3=15 pont) 
1. Szenthagyomány– az Anyaszentegyház élő tanítása, amely az apostolok igehirdetésén alapul 
2. Szentháromság – a három isteni személyt nevezzük egy szóval Szentháromságnak. 
3. Biblia– görög szó, jelentése könyvek, írások. Szentírásnak fordítjuk 
4. Kinyilatkoztatás– Isten üzenete az emberekhez 
5. Jézus– Megváltó, Szabadító, Üdvözítő 

 
* 

II. TÉTEL – 20 pont 
Adott a következő szentírási idézet: „… mert amit hallottam az Atyától, azt mind tudtul adtam nektek.” (Jn15,15b) Az 
idézet alapján érvelj 10-15 mondatban arról, hogy mit jelent a teljes kinyilatkoztatás, kit ígért meg Jézus szavainak 
helyes értelmezéséhez és ma hogyan adja Jézus tudtul nekünk mindazt, amit az Atyától hallott? 
 

A teljes kinyilatkoztatás – az apostolokkal lezárult az a korszak, amelyben Isten mindenkire kötelező 
kinyilatkoztatást adott 

Kit ígért meg Jézus szavainak helyes értelmezéséhez – különleges segítséget ígért, a Vigasztalót, a Szentlelket, 
akit Jézus nevében küld az Atya. 
 

Ma hogyan adja Jézus tudtul nekünk mindazt, amit az Atyától hallott?  - érvelés 
* 

III. TÉTEL – 40 pont (5x5=25 pont) 
„Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk és mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik, Mennyei 
Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.” (Mt 6,31-32) A fenti idézet alapján készíts fogalmazást az alábbi 
támpontok szerint:  

1. Ki teremtette a világot, hogyan (5/3/0pont) 
2. Kikről és hogyan gondoskodik Isten(5/3/0 pont) 
3. Isten fönntartó tevékenysége(5/3/0 pont) 
4. A gondviselés legfőbb célja(5/3/0 pont) 
5. Aktualizáld mindennapjainkra a fenti témát! (5/3/0 pont) 

 
Alpontonként a 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 
 


