Bibliaismeret osztályozóvizsga követelményei
A Bibliaismeret tantárgyat első éve tanuló gimnáziumi évfolyamok (9. vagy 9.kny) számára
•

A vizsga formája: beadandó írásbeli házidolgozat. Négy feladatból áll:

•

1. Feladat: Olvasónapló: Olvasd el Lukács evangéliumát a Bibliában. Ha nincsen Bibliád (vagy túl
régies a nyelvezete), akkor online is el lehet olvasni: http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/
Írj egy olvasónaplót belőle (Minimum 2 oldal)

•

2. Feladat: Kérdések: Az olvasónapló végén válaszolj a következő kérdésekre: (Minimum 2 oldal)
1. Hol játszódik a legtöbb történet? (ország, városok)
2. Mikor játszódnak a történetek? (kor, év)
3. Melyik történet fogott meg, vagy melyik volt a kedvenced, és miért?
4. Melyik történet volt, amit nem értettél, vagy nem értettél vele egyet?
5. Ki volt / kik voltak a legszimpatikusabb szereplő(k)? Miért?
6. Ki volt / kik voltak a legunszimpatikusabb szereplő(k)? Miért?
7. Mi volt Jézus célja, küldetése?
8. Miért halt meg Jézus? Mi volt ezzel a célja?
9. Mit gondoltak az akkori emberek (pl. a farizeusok vagy az átlagos zsidók), hogy hogyan
lehet Istennel kapcsolatuk?
10. Ehhez képest Jézus szerint hogyan lehet kapcsolatunk Istennel?
11. Mi volt Lévi foglalkozása?
12. Mi tetszett Jézusnak a kapernaumi római századosban?
13. Mit öntött Jézus lábára a bűnös nő? Miért tette? Hogyan reagált Jézus?
14. Mit jelent a tövisek közé esett mag?
15. A tékozló fiú honnan szerezte a pénzét, és aztán mire költötte el? Hogyan reagált az apja és
a testvére, amikor hazatért?
16. Virágvasárnap hogyan vonult be Jézus Jeruzsálembe? Miért örültek az emberek?
17. Milyen bűnt talált Pilátus Jézusban? Hová küldte őt utána?
18. Kik az emmausi tanítványok?

•

3. Feladat: Filmkritika: Nézd meg a “Son Of God (Isten fia)” c. filmet itt:
https://videa.hu/videok/film-animacio/son-of-god-isten-fia-dWGggb49041IUgxK , és írd le, hogy
miben különbözik a film a Lukács evangéliumától? Mi az, amit máshogy olvastál a Bibliában, mint
ahogyan a filmben szerepel? Milyen volt Jézus karaktere? (Minimum fél oldal)

•

4. Feladat: Az evangélium összefoglalása mai nyelven egy barátodnak
Nézd meg az alábbi két videót: https://youtu.be/AI96B65wkQI és https://youtu.be/Kfh2wKAY8IA
Írj egy összefoglalót arról, hogy ezek alapján mi a kereszténység lényege! Te hogyan foglalnád
össze az örömhírt egy barátodnak? (Minimum fél oldal)

•

Értékelés: Bibliaismeretből szöveges értékelés adható: "Kiválóan megfelelt" (KM), "Megfelelt" (M)
és "Nem felelt meg" (NF). Ez a három jegy az 5-ösnek, 3-asnak és 1-esnek felel meg.
A dolgozat osztályozásának szempontjai: Legyen objektív, körültekintő, mintha kiselőadást
tartanál. Legyen saját munka, ne kimásolt, átvett vagy összecsapott anyag. A végén kifejtheted a
saját véleményedet is az adott témával kapcsolatban, de nem muszáj.
A dolgozatot el lehet készíteni számítógéppel vagy kézzel írva is, majd el kell küldeni a
pollak.david@korosi.hu e-mail címre. Ha kézzel írtad, akkor scanneld be vagy fényképezd le a
telefonoddal, és úgy küldd el nekem! Vagy személyesen is be lehet hozni a Titkárságra.
Terjedelme mindennel együtt minimum 5 oldal legyen.

•
•
•
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