
ARAD MEGYEI ÖKUMENIKUS VALLÁS OLIMPIA 

OLIMPIADA ECUMENICĂ DE  RELIGIE / FAZA JUDEŢEANĂ 

ARAD – 2015 
VIII. OSZTÁLY / CLASA A VIII-A 

 
 

I. Tétel                                                                                                                           20 pont 

 

A. Jelöljétek meg Igen-nel azon mondatrészeket, melyek a Jó pásztorról szóló 

példabeszédből valók, és Nem-mel azokat, melyek más példabeszédből valók! (Minden 

helyes válasz 2 pontot ér.) 
                                                                                                                          (5 x 2 = 10 pont) 

 

1. “Én vagyok a ...kapu” 

2. „Én vagyok a jó pásztor.” 

3. „Akinek van az…. kap.” 

4. „Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége.” 

5. „Nevükön szólítja …. őket.” 

 

B. A következő feladatban fel kell ismernetek Jézus melyik példabeszédében (első oszlop) 

olvashatjuk a különböző kijelentéseket. (második oszlop) Párosítsátok helyesen! 

                                                                                                                          (5 x 2 = 10 pont) 
 

1. Az esztelen gazdag                                             a. Add meg, amivel tartozol. 

2. A tékozló fiú                                                       b. Az igazak ragyogni fognak, mint a nap... 

3. Az irgalmas szamaritánus                                   c. Pihenj, egyél, igyál, e élj jól!  

4. A konkoly                                                           d. Menj és tégy te is hasonlóképpen. 

5. A szívtelen szolga                                               e. Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 

 

II Tétel                                                                                                                            30 pont 
 

A. Adott a következő hiányos szentírási részlet. Másold át a kiegészített szöveget a 

dolgozatlapra, és húzd alá a behelyettesített szavakat! Minden helyesen beillesztett 

szóért 1 pont a jutalom. 

 

„ Íme, kiment a .................. vetni. 4Amint vetett, némely szem történetesen az ........... hullott. 

Jöttek a madarak és ....................5Más szemek ........... talajra hullottak, itt nem volt elég a 

föld. Csakhamar kikeltek, mert nem kerültek ............. a földbe. 6De aztán, hogy forrón sütött 

a nap, ............., mert nem eresztettek mélyre gyökeret. 7Voltak szemek, amelyek ............. 

közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, ................, ezért nem hoztak termést. 8De volt 

mag, amely .... földbe hullott. Ez amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik 

harminc-, a másik hatvan-, a harmadik .................. .9Akiknek van füle a hallásra, hallja meg!” 

– mondta. (Lk 8, 4-9) 

 

 

B. Írjátok le 10-15 sorban, hogyan magyarázta meg Jézus hallgatóságának a 

példabeszéd értelmét!                                                                                              

                                                                                                                                          20 pont 
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III. Tétel                                                                                                                           40 pont                                                                                                                                                         

„Így lesznek az utolsók elsők, az elsők meg utolsók.” 

Írjatok egy fogalmazást ( a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd alapján). Te az egyike 

vagy azon munkásoknak, akit a gazda kora reggel küldött ki a szőlőbe dolgozni. 

Megjegyzés: A megfelelő cím, a fogalmazás felépítése (bevezetés, tárgyalás, befejezés), a 

logikus gondolatmenet, a fogalmazás eredetisége, a helyes vallásos nyelvhasználat, a 

Szentírás idézése, a helyesírás külön pontozásban részesül. 

 

Minden tétel kötelező! 

A jelenlétért 10 pont. 

A rendelkezésre álló idő 3 óra. 
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Javítókulcs 

 

I. Tétel                                                                                                                           20 pont 

 

A. Jelöljétek meg Igen-nel azon mondatrészeket, melyek a Jó pásztorról szóló 

példabeszédből valók, és Nem-mel azokat, melyek más példabeszédből valók! (Minden 

helyes válasz 2 pontot ér.) 
                                                                                                                          (5 x 2 = 10 pont) 

1 igen, / 2 igen, / 3 nem, / 4 nem, / 5 igen 

 

B. A következő feladatban fel kell ismernetek Jézus melyik példabeszédében (első oszlop) 

olvashatjuk a különböző kijelentéseket (második oszlop). Párosítsátok helyesen! 

                                                                                                                          (5 x 2 = 10 pont) 

 

1c, / 2e, / 3d, / 4b, / 5a 

 

 

II Tétel                                                                                                                            30 pont 
 

A. Adott a következő hiányos szentírási részlet. Másold át a kiegészített szöveget a 

dolgozatlapra, és húzd alá a behelyettesített szavakat! Minden helyesen beillesztett 

szóért 1 pont a jutalom. 

 

„ Íme, kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. 

Jöttek a madarak és felcsipegették. 5Más szemek köves talajra hullottak, itt nem volt elég a 

föld. Csakhamar kikeltek, mert nem kerültek mélyre a földbe. 6De aztán, hogy forrón sütött a 

nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mélyre gyökeret. 7Voltak szemek, amelyek bogáncsok 

közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. 8De volt 

mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik 

harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszorosat. 9Akiknek van füle a hallásra, hallja 

meg!” – mondta. (Lk 8, 4-9) 

 

 

B. Írjátok le 10-15 sorban, hogyan magyarázta meg Jézus hallgatóságának a 

példabeszéd értelmét!                                                                                              

                                                                                                                                          20 pont 

 

Fontos megemlíteni:  -     A mag az Isten szava  -  4 pont 

- A gonosz kitépi szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek -        

4 pont 
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- A köves talajba hulló szemek azok, akik meghallgatják s örömmel 

fogadják a tanítást, de nem ver gyökeret bennük – 4 pont 

- A szúrós bogáncsok közé – akik meghallgatják, de az élet gondjai, 

javai, élvezetei meggátolják fejlődésükben – 4 pont 

- A jó földbe hulló szemek azok, akik meghallgatják a tanítást, 

megtartják és gyümölcsöt teremnek – 4 pont 

 

 

III. Tétel                                                                                                                           40 pont                                                                                                                                                         

„Így lesznek az utolsók elsők, az elsők meg utolsók.” 

Írjatok egy fogalmazást ( a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd alapján). Te az egyike 

vagy azon munkásoknak, akit a gazda kora reggel küldött ki a szőlőbe dolgozni. 

Pontozási szempontok: 

 A megfelelő cím (3p – 1p -  0p) 

  A fogalmazás felépítése (bevezetés, tárgyalás, befejezés), 20 pont a példabeszéd 

belefűzéséért a fogalmazásba, 10 pont a részleges bemutatásért, 0 pont ha hiányzik. 

 , a logikus gondolatmenet, (3p – 1p – 0p)  

 a fogalmazás eredetisége, (3p – 1p – 0p) 

 a helyes vallásos nyelvhasználat, (3p – 1p – 0p) 

  a Szentírás idézése, (5p – ha három/ 3p – ha két idézet/  1p – ha egy idézetet használ  

 a helyesírásért (3p – 1p – 0p)  

 


