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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

9 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
 

Religie Romano-Catolic ă de limba maghiar ă 
VARIANTA 2 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
•  

 
I.TÉTEL           (30 pont) 
 
I.A. Szent Pál apostol leveleinek szövegeiből kiindulva válaszoljon az alábbi követelmények szerint:  

1. Sorolja fel a fogságban írt szentpáli leveleket (krisztológiai levelek); 
2. Azonosítson 3 (három) fontos teológiai témát Szent Pál apostol leveleiből. 

10 pont  
I.B. Adott a következő szentírási szövegrészlet:  
 Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette 
magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb 
alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik 
kedvem." (Mk 1, 9-11)   
A fenti szentírási szövegrészletből kiindulva, írjon egy kisesszét Te vagy az én szeretett Fiam 
címmel, az alábbi követelmények szerint:  

1. Jézus életszakasza, melyben a fentebb leírt esemény bekövetkezett. 
2. A szövegben szereplő János személye. 
3. "Te vagy az én szeretett Fiam…” mondat teológiai értelmezése. 
4. Ószövetségi könyv és esemény, ahol a galamb megjelenik, mint előkép. 
5. Jellemezze a „jánosi keresztséget” a fenti leírás alapján.             20 pont  

 
II.TÉTEL           (30 pont) 
 
Adottak az alábbi tartalmi egységek a VI. osztályos Római katolikus vallás tantervből: 
 
II. PORUNCI REFERITOARE LA DUMNEZEU (ISTENI PARANCSOLATOK) 

1. “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău să nu ai alţi dumnezei afară de mine” (Uradat Istenedet 
imádd és csak neki szolgálj!) Păcatele împotriva poruncii I (Az I. parancsolat elleni bűnök.) 

2. „Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar” (Isten nevét hiába ne vedd!)  
Păcatele împotriva poruncii a II-a (A II. parancsolat elleni bűnök.) 

3. „Să sfinţeşti ziua Domnului” (Az Úr napját szenteld meg!) Modalităţi de sfinţire a zilei 
Domnului şi păcate contra poruncii a treia. (Az Úr napjának megszentelési módozatai; A III. 
parancsolat elleni bűnök.).  

 (Programe şcolare Religie - Cultul Romano-Catolic, cl. V-VIII. / MECT nr. 5229/01.09.2008) 
 
Mutassa be a tanítási-tanulási tevékenység folyamatát hittanórán, az adott osztályban és a 
választott tartalom esetében, az alábbi szempontok alapján: 
 
II. A. Mutasson be egy olyan szóbeli oktatási módszert, melyet alkalmazhat a fenti tartalmak 
tanításakor. Érveljen a választott tartalom esetében a módszer alkalmazhatósága mellett!   5 pont 

 
II. B. Jelöljön meg egy didaktikai eszközt, mely a fenti módszer esetében alkalmazható. Indokolja 
meg választását!                 5 pont 
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II. C. A választott tartalom esetében dolgozzon ki egy írásbeli értékelési feladatlapot, mely 
tartalmazzon három különböző feladattípust/itemet – megfelelő javítókulcsokkal.                   

Megjegyzés! Pontozzuk a bemutatás felépítését, a gondolatok rendjét és helyes 
magyarázatát, valamint a teológiai szaknyelv használatát.  

20 pont  
 
III.TÉTEL           (30 pont) 
 
Az oktatási folyamat  –  fogalmi elemzés és összefüggés tanulás-tanítás-értékelés között. 
 
 


