
 

 

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 IX. 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. Noéval kötött szövetség jele: 

a. kivirágzott bot 

b. körülmetélkedés 

c. szivárvány 

2. Káin büntetése:  
a. szolgaság 
b. börtön 
c. bújdosóként lakott Nód földjén 
3. Kik voltak a maszoréták? 
a. zsidó tudósok, akik írásjelekkel látták el a héber szentírási szövegeket 

b. római elöljárók, akik a keresztényeket üldözték 

c. farizeusok, akik kiadták Saulnak a megbízólevelet, hogy a keresztényeket begyűjtse 

4. A görög Szentírásfordítás: 
a. Káldi Biblia 

b. Vulgata 
c. Szeptuaginta 
5. Ábrahám fia: 

a. Szafanet Fánek 
b. Lót 
c. Izsák 
 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

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

1. Pentateuchus   

2. manna 

3. rázkígyó 

4. kánon 

5. sugalmazás 

 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján! „Ne Jákobnak hívjanak ezentúl, hanem Izraelnek! Mert 

küzdöttél Istennel és az emberekkel, s győzedelmeskedtél!” (Ter 33,29) 

* 

III. TÉTEL – 40 pont 

Adott a következő idézet: „Itt jön az álomlátó! Gyertek öljük meg..! (Ter 37,19-20). Készíts kisesszét (legtöbb 2 

oldalban) az alábbi támpontok szerint: 

a. József és testvérei viszonya 
b. József Putifár házában 
c. József a börtönben megfejti a főpohárnok és a fősütőmester álmát 
d. József Egyiptom kormányzója 
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 IX. OSZTÁLY 

BAREM – JAVÍTÓKULCS – 5. variáns 

 

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

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

 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

1.– 5. (5x3=15 pont) 

1. Pentateuchus (gör. ’öt részből álló könyvtekercs’), Mózes öt könyve: I. Jellege. A) Történeti-teológiai 

szempontból. A zsidó törvény öt része: a ® Teremtés könyve (Genezis), a ® Kivonulás könyve (Exodus), 

a ® Számok könyve (Numeri), a ® Leviták könyve (Leviticus) és a ®Második Törvénykönyv (Deuteronómium) 

2. Manna-a bibliai elbeszélés szerint- égből hullott eledel, amely a pusztában bolygó zsidóságot táplálta, 

harmatkása -ehető magvú gyomnövény-. A latin, illetve görög manna a héber mán átvétele. A bibliai szöveg 

szerint amikor a zsidók első ízben meglátták a csodás táplálékot, így kiáltottak fel: mán hu?  

3. A rézkígyót a Biblia említi; Isten (Jahve) parancsot adott Mózesnek egy rézkígyó megalkotására és póznára való 

felerősítésére, amikor mérges kígyók között kellett vezetnie a zsidó népet. A keresztény magyarázat szerint a 

rézkígyó előképe Krisztus megváltó keresztjének.  

4. kánon (gör. kanón, nádpálca szóból: zsinórmérték): a sugalmazott könyvek jegyzéke. A Szentírás könyvei 

hosszú időn át keletkeztek és újabb tekercsekkel, könyvekkel bővült. A véglegesnek és hivatalosnak tekintett 

gyűjteményt kánonnak nevezzük. 

5. A sugalmazás az a karizmatikus hatás, melynek révén Isten az Ó– és Újszövetség könyveinek szerzője lesz, 

anélkül azonban, hogy a szentírók irodalmi szerzőségét megszüntetné vagy csökkentetné, vagyis az emberi szerzők 

továbbra is alkotói maradnak írásaiknak. 

* 

II. TÉTEL – 20 pont 

Érvelj 10-15 mondatban a következő szöveg alapján! „Ne Jákobnak hívjanak ezentúl, hanem Izraelnek! Mert 

küzdöttél Istennel és az emberekkel, s győzedelmeskedtél!” (Ter 33,29) 

 

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. József és testvérei viszonya 
b. József Putifár házában 
c. József a börtönben megfejti a főpohárnok és a fősütőmester álmát 
d. József Egyiptom kormányzója 
e. Aktualizáld mindennapjainkra a fenti témát! 
 

Kreativitás/eredetiség 9 pont.  

Teológiai nyelvhasználat helyessége 3 pont.  

Fogalmazás/helyesírás 3 pont. 

 

+ 10 pont hivatalból       ÖSSZESEN: 100 pont 

 

 

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/redirect/?nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5EHaag-Teremt%C3%A9s+k%C3%B6nyve&type=jump
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/redirect/?nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5EHaag-Kivonul%C3%A1s+k%C3%B6nyve&type=jump
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/redirect/?nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5EHaag-Sz%C3%A1mok+k%C3%B6nyve&type=jump
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/redirect/?nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5EHaag-Levit%C3%A1k+k%C3%B6nyve&type=jump
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/redirect/?nfo=Lexikonok&dest=Lexikonok%5EHaag-M%C3%A1sodik+T%C3%B6rv%C3%A9nyk%C3%B6nyv&type=jump
https://www.mimi.hu/biblia/biblia.html
https://www.mimi.hu/biblia/puszta.html
https://www.mimi.hu/biblia/zsido.html
https://www.mimi.hu/biblia/heber.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten#A_Biblia_Istene
https://hu.wikipedia.org/wiki/JHVH
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megv%C3%A1lt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Kereszt

