
 

 

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 

Olimpiada Naţională de Religie Romano-Catolică de limba maghiară 

Oradea, 3-6 aprilie 2018 

Clasa a IX-a / V.5 

     
I. TÉTEL – 30 pont 

KVÍZKÉRDÉSEK / FELADATOK (csak egy válasz helyes - 5x3=15 pont)  

I. A. Írd át a dolgozatlapra a helyes megoldások betűjeleit! 

1. A Biblia könyveinek száma? 

a. 27 
b. 45 
c. 72 (73) 

2. Ábrahám felesége: 

a. Sára 
b. Hágár 
c. Ráchel 

3. Mózes meghívásának hegye: 

a. Nébó 
b. Hóreb 
c. Ararát 

4. Sault királlyá kente: 

a. Sámson 
b. Sámuel 
c. Salamon 

5.  Dávid apja: 

a. Izáj 
b. Jetró 
c. Izsák 

* 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

I.B Fejtsd ki röviden a következő fogalmakat! (5x3=15 pont) 

1. apokrif 

2. kinyilatkoztatás 

3. Tízparancsolat 

4. frigyláda 

5. szövetségkötés 

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő téma/szöveg alapján! „A fáraó még éjjel hívatta Mózest és Áront, és rájuk parancsolt: 

„Induljatok, és menjetek ki népem közül, ti és Izrael fiai. Menjetek és mutassatok be áldozatot Jahvénak kívánságtok szerint.”  

(Kiv 12, 31)  

 

III. TÉTEL – 40 pont 

1.Adott a következő idézet: Menj ki földedről, a rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok majd neked! 

Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, s naggyá teszem neved, és áldott leszel. (Ter 12,1-2). Az idézet alapján készíts 

fogalmazást/kisesszét (legtöbb 2 oldalban) az alábbi támpontok szerint: 

a. Ábrám személye és környezete a meghívás előtt 

b. Ábrám meghívása 

c. A parancs és ígéret tartalma 

d. Ábrahám hitpróbája – Izsák „feláldozása“ 

e. Aktualizálás: A hit megélése napjainkban 

 

+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 IX. OSZTÁLY 

BAREM - JAVÍTÓKULCS – 5. variáns 

 

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

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

 

B. FOGALOMMAGYARÁZAT (5x3=15 pont) 

1. apokrif – (rejtett, titkos) - Katolikus nyelvhasználatban zsidó és ókeresztény írások, amelyeket soha nem 

tekintettek, még átmenetileg sem kánoninak. A protestáns teológiában a katolikus kánon deuterokanonikus könyvei. 

(Ezek az iratok azt a benyomást keltik, mintha a Szentíráshoz tartoznának, mert az ÓSz és az ÚSz kanonikus 

könyveivel rokonságot mutatnak, és a sugalmazott könyvek szerzői neve alatt maradtak fenn. Többnyire a Szentírás 

bizonyos eseményeit részletezik az olvasó épülésére és vigasztalódására, ugyanakkor téves tanításokat is 

tartalmaznak.) 

2. kinyilatkoztatás – Isten önközlése, tevékenysége, amellyel az Atya a Fiú által a Szentlélekben megnyitja az 

utat az ember előtt a természetfölötti igazságok megismerésére és az isteni életre. A kinyilatkoztatás kezdeményezője 

Isten. 

3. Tízparancsolat – (gör. Dekalogosz, ‘tíz szó’; lat. Decalogus): görög egyházi íróktól származó szakkifejezés 

azoknak a parancsoknak a jelölésére, melyeket Mózes kapott a Sínai hegyen. Maga Jahve írta két kőtáblára és ez 

alapján Jahve a Sínai hegyen szövetséget kötött népével. A tízparancsolat azoknak az alapvető követelményeknek a 

foglalata, melyeket Izrael fiaival szemben Jahve ill. a vallásuk támasztott.  

4. frigyláda – Mózes készítette Jahve parancsára a törvénytábláknak. A frigyláda a szent sátorban állt. A 

tetején arany fedőlap volt, amelybe két kerub volt belevésve. Szövetség ládájának is nevezik. 

5. szövetségkötés – a szövetség (héb. b
e
rit) két fél között létrejövő szerződéses viszonyt jelent. A szövetség létrejöhet 

egyes emberek; egyének és csoportok; csoportok és csoportok; valamint az istenség/isten és az ember között, egyes 

személyek vagy csoportok viszonylatában. A szövetségi viszony létrejötte a feleket nagyon szoros kapcsolatba hozta 

egymással. Ez a kapcsolat értékében úgyszólván a vérrokoni kapcsolatnak felelt meg. A szövetség a feleket a 

szerződésben foglaltak feltétlen és kölcsönös megtartására kötelezte, tehát a szövetségi HŰSÉGre. Pl. Isten Noéval, 

Ábrahámmal, a választott népével kötött szövetsége (Sínai szövetségkötés). 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 

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

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.  Terah, Úr városa, Hárán, nomád életmód …- 5 pont 

b. miért pont őt szólítja meg? Isten kiszólította őt a bálványimádó környezetből, amely veszély jelentett volna 

hivatására nézve. Arra hivatott ugyanis, hogy atyja legyen az izraelita népnek és a belőle származó Megváltónak, és 

hite példaképül szolgáljon minden embernek... -5 pont 

c. A meghívás parancsa: otthagyni mindent, ami biztos a bizonytalanért. … Ígéret: nagy néppé teszi őt!...- 5 

pont 

d. Ábrahám hitének próbatétele…5 pont 

e. Aktualizálás! A hit megélése napjainkban…- 5 pont 

 

Kreativitás/eredetiség 9 pont.  

Teológiai nyelvhasználat helyessége 3 pont.  

Fogalmazás/helyesírás 3 pont. 

 

+ 10 pont hivatalból       ÖSSZESEN: 100 pont 

 


