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I. Cadrul general 

 

Art.1. – Prezentul regulament are la bază prevederile Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M. 3035/2012, numită în continuare 

Metodologia-cadru, și reglementează organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

naționale de religie în limba maghiară, cultele romano-catolic, reformat, unitarian, numită 

în continuare olimpiada de religie. 

 

Art.2. - Olimpiada de religie este organizată de Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice(MECȘ), Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților prin 

inspectoratele școlare/unitățile de învățământ subordonate. 

 

Art.3. – (1) Olimpiada de religie este un concurs de excelență, care urmărește 

stimularea și dezvoltarea interesului pentru lectura unor texte cu subiect religios, a 

competențelor de înțelegere și utilizarea corectă a termenilor religioși în 

comunicarea în limba maternă maghiară, a limbajului specific teologic, a 

competențelor sociale, civice și moral-creștine ale elevilor. 

 – (2) Această competiție se organizează pentru elevii din clasele VII-VIII, care 

învață disciplina religie în limba maghiară conform programei școlare, indiferent de 
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cult, și acceptă tematica propusă, precum și pentru elevii liceelor vocaționale – 

profil teologic cu predare în limba maghiară. 

 

 – (3) Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. 

 

Art.4. – (1) Probele de concurs se vor desfășura pe clase: a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-

a, a XI-a, a XII-a, în total pe 6 nivele de studiu din bibliografia propusă în acest 

regulament. 

 –(2) Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada 

organizată la nivelul clasei lor. 

 

Art.5. –(1) Olimpiada de religie are următoarele etape succesive: 

- etapa pe școală  

- etapa locală 

- etapa județeană 

- etapa națională. 

         – (2) Exceptând etapa pe școală, la fiecare dintre etapele competiției vor 

participa numai elevii calificați la etapa anterioară, cu respectarea ierarhiei, prin 

evaluarea lucrărilor. 

– (3) În cazul, în care numărul de elevi/unități de învățământ participante este mic, 

inspectoratele pot decide, să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform 

Metodologiei-cadru.  

 

Art.6. –  (1) La fiecare etapă competiția constă în susținerea unei probe scrise. 

           –  (2) Subiectele evaluează competențele generale și specifice disciplinei 

religie. 

           –  (3) La oricare dintre etapele competiției timpul de lucru este de trei ore. 

 

II. Programa olimpiadei și structura subiectelor 

 

Art.7. – Programa de olimpiadă se bazează pe tematica anexată prezentului 

regulament.  

 

Art.8. –(1) Tipuri de itemi și punctajul acordat:  

1. Itemi cu variante multiple                             20 de puncte 

2. Prezentarea unei scene biblice                     – 30 de puncte 

3. Elaborarea unui eseu structurat                  – 40 de puncte 

III. Organizarea etapei pe școală și a etapei locale 
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Art.9. –Organizarea etapei pe școală și a etapei locale, numirea Comisiilor de 

organizare și evaluare se desfășoară conform prevederilor Metodologiei-cadru după 

consultarea metodiștilor și reprezentanților cultelor implicate. 

 

Art.10. – Data și locul desfășurării etapelor pe școală și locală sunt stabilite de către 

inspectorul școlar județean de specialitate, după consultarea metodiștilor și 

reprezentanților cultelor implicate. 

 

Art.11. –Subiectele pentru etapa pe școală și etapa locală vor fi elaborate de către 

Comisiile de organizare și evaluare pe baza propunerilor făcute în acest regulament 

specific. 

 

Art.12. –(1) Comisiile de organizare și de evaluare vor stabili criteriile de selecție ale 

participanților pentru etapa următoare.  

 – (2) Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfășurare a concursului înainte 

de începerea evaluării lucrărilor.  

 – (3) După corectarea lucrărilor, Comisia de organizare și evaluare va întocmi 

listele elevilor participanți, pe nivele de studiu, în ordinea descrescătoare a 

mediilor.  

 – (4) Decizia de departajare a lucrărilor cu media egală se va lua prin vot 

deschis și va fi consemnată în procesul verbal.  

 – (5) Procesul verbal complet, în copie, și listele cu elevii promovați, pe nivele 

de studiu, vor fi transmise Comisiei de organizare de la etapa următoare. 

 

IV. Organizarea etapei județene/a municipiului București și stabilirea numărului 

de locuri pentru etapa națională 

 

Art.13. – Calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de religie se face - de regulă - 

de la etapa locală. 

  

Art.14. – Perioada și locul desfășurării etapelor județene și naționale a competiției 

sunt definite anual de Calendarul olimpiadelor naționale școlare în vigoare, elaborate și 

aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

 

Art.15. – Pe baza propunerilor făcute de reprezentanții și metodiștii cultelor 

implicate, inspectorii de specialitate din județe/municipiul București vor numi 

Comisiile județene de organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru. Acestea vor 

avea următoarele subcomisii:  

Subcomisia de organizare 
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Subcomisia de elaborare a subiectelor 

Subcomisia de evaluare 

 

Art.16. –(1) Punctajul minim de calificare la faza națională este de 90 de puncte. 

– (2) În situația obținerii de punctaje egale se va desfășura obligatoriu o probă de 

baraj. 

 

Art.17. – (1) Locurile alocate pentru etapa națională a olimpiadei sunt stabilite 

astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Județul 

Nr. participanți la fazanațională 

clasele 

7-8 

clasele 9-12 
total 

R-C. R. U. total 

1.   Harghita 3 8 4 4 16 19 

2.   Mureș 3+1 4 4 - 8 12 

3.   Covasna 3 4 4 - 8 11 

4.   Bihor 3 4 4 - 8 11 

5.   Satu Mare 3 4 4 - 8 11 

6.   Cluj 2 4 4 4 12 14 

7.   Sălaj 2 - 4 - 4 6 

8.   Brașov 2 - - - - 2 

9.   Arad 2 - - - - 2 

10.   Maramureș 1 - - - - 1 

11.   Timiș 1 4 - - 4 5 

12.   Alba 1 4 4 - 8 9 

13.   Bistrița-Năsăud 1 - - - - 1 

14.   Hunedoara 1 - - - - 1 

15.   Bacău 1 - - - - 1 

16.   Sibiu 1 - - - - 1 

17.   București 1 - - - - 1 

18.   Caraș-Severin - - - - - 
 

  Total: 32 36 32 8 76 108 

*Județul organizator al etapei naționale beneficiază de locuri suplimentare. 
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 – (2) Locurile cuprinse în tabel se pot redistribui între județe de către 

consilierul responsabil din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice în 

urma unei analize cu privire la participarea elevilor și rezultatele obținute la etapa 

județeană a concursului, cu respectarea numărului total de participanți pe locurile 

finanțate. 

 

Art.18. –(1) Rezultatele olimpiadei județene și datele necesare vor fi transmise în 

format electronic sub formă de tabel cel târziu în 5 zile de la desfășurarea activității 

către consilierul M.E.C.Ș. care la rândul lui le transmite Comisiei de organizare și 

evaluare pentru etapa națională.  

 – (2) Tabelul va cuprinde următoarele: nr. crt., județul, numele și prenumele 

elevului, CNP-ul elevului, clasa, unitatea școlară de proveniență, media obținută, 

numele și prenumele profesorului pregătitor, numele și prenumele profesorului 

însoțitor + CNP, datele de contact ale profesorului însoțitor (nr. de telefon, adresă 

de e-mail).  

 

V. Etapa națională 

 

Art.19. –Calificarea la etapa națională a Olimpiadei de religie se face de la etapa 

județeană. 

 

Art.20. – Programul desfășurării etapei naționale, avizat de D.G.Î.L.M. din M.E.C.Ș., 

va fi propus de către unitatea/unitățile de învățământ organizatoare, în urma cu 

consultarea inspectorului de specialitate responsabil pentru învățământul cu 

predare în limba maghiară din județul-gazdă și va corespunde perioadei din 

Calendarul olimpiadelor naționale școlare.  

 

Art.21. – (1) Comisia Centrală a competiției se constituie conform prevederilor 

Metodologiei-cadru și va avea două subcomisii, după cum urmează: Subcomisia de 

elaborare a subiectelor și Subcomisia de evaluare. 

 – (2) Subiectele pentru etapa națională vor fi elaborate de Subcomisia de 

elaborare a subiectelor cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise.  

 – (3) Membrii Subcomisiei de elaborare a subiectelor vor asigura secretul 

subiectelor și al baremelor de corectare și notare. 

 – (4) Se elaborează o singură variantă, căreia i se va asigura securitatea 

corespunzătoare. 
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Art.22. –(1) Evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de 

specialitate din învățământul preuniversitar, nominalizați în comisie, care nu au 

elevi calificați la clasa  la care evaluează. 

 – (2) Lucrările vor fi evaluate și notate respectând întocmai baremul de 

evaluare și notare.  

 – (3) Evaluatorii vor lucra individual, în săli de clasă diferite, nu vor circula 

între săli și nu vor influența colegii lor evaluatori în privința notării lucrărilor. 

 – (4) În cazul, în care punctajul acordat diferă cu mai mult de 10%, 

președintele executiv va numi o nouă echipă de evaluare, care va stabili nota finală.  

 – (5) Propunerile președintelui Comisiei Centrale referitoare la notarea 

lucrărilor au caracter consultativ. 

 – (6) Până la afișarea rezultatului, evaluatorii nu vor face publice rezultatele 

parțiale și nu vor da declarații presei. 

 

Art.23. –(1) Afișarea rezultatelor se face conform Metodologiei-cadru. 

  –(2) Secretarul Comisiei Centrale va multiplica un set de tabele cuprinzând 

rezultatele elevilor și pentru membrii comisiei. 

 

Art.24. –(1) După afișarea rezultatelor toți concurenții pot participa la o discuție 

publică împreună cu evaluatorii lucrărilor, care își vor expune criteriile de evaluare 

și notare, pot consilia elevii pentru a obține rezultate mai bune în viitor.  

 – (2) Elevii au dreptul să-și consulte lucrarea, să solicite evaluare verbală 

personalizată. La această întâlnire pot participa și profesorii îndrumători sau 

însoțitori ai elevilor. 

 

Art.25. –(1) Contestațiile se pot depune conform Metodologiei-cadru. 

  – (2) Contestarea se face prin completarea de către elevul concurent a 

formularului pus la dispoziție de Comisia Centrală a Olimpiadei de religie, pe care îl 

vor semna, atât elevul, cât și un membru al comisiei desemnat în acest sens. 

 – (3) Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană în absența 

elevului în cauză. 

 – (4) Reevaluarea lucrărilor este efectuată de o subcomisie de contestații 

numită de președintele executiv, alcătuită din 3 membri, alții, decât cei care au 

evaluat inițial. 

 – (5) Rezultatele finale se vor comunica prin afișare în termen de 24 de ore de 

la depunerea contestațiilor, înainte de festivitatea de premiere și acestea sunt 

definitive. 
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Art.26. – Lucrările elevilor pot fi publicate cu acordul părintelui/tutorelui legal sau 

al elevului major. 

 

VI. Dispoziții finale 

 

Art.27. – (1) Ierarhia concurenților în vederea premierii se stabilește în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute. 

 –  (2) Modul de acordare a premiilor respectă prevederile art. 54 și art. 55 din 

Metodologia-cadru. 

 – (3) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de 

participare, concepută și realizată de inspectoratul școlar județean-gazdă. 

             – (4) Profesorii însoțitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare 

județ/municipiul București vor primi o adeverință de participare eliberată de 

inspectoratul școlar județean gazdă.       

  

 CONSILIER, 

dr. SzekeresJolán 
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ANEXĂ 

 

TEMATICA GENERALĂ PENTRU 

Olimpiada naţională de RELIGIE în limba maghiară, cultele romano-catolic, reformat, unitarian 

 

Tételsor a VII. osztályos diákok számára 

 
1.  Péter (csodálatos) halfogása Lk 5, 1-11 
2.  Jézus meggyógyítja a bénát Lk 5, 17-26 
3.  Jézus meggyógyítja a kafarnaumi/kapernaumi százados szolgáját Lk 7,1-10 
4.  Jézus feltámasztja a naini ifjút Lk 7, 11-17 
5.  Jézus lecsendesíti a tengert Lk 8, 22-25 
6.  A kánai mennyegző Jn 2,1-11 
7.  Jézus beteget gyógyít szombaton a Beteszda-fürdőnél/Betesda 

tavánál 

Jn 5,1-9 

8.  Ötezer ember megvendégelése Jn 6,1-15 
9.  A vakon született ember meggyógyítása szombaton  Jn 9,1-12, 35-38 

10.  Lázár feltámasztása Jn 11,1-46 

 

Tételsor a VIII. osztályos diákok számára 

 

1.  A magvető Lk 8,4-15 

2.  Az irgalmas szamaritánus/samaritánus Lk 10,25-37 

3.  Az esztelen/bolond gazdag Lk 12,13-21 

4.  A tékozló fiú Lk 15,11-32 

5.  A gazdag és Lázár Lk 16,19-31 

6.  A farizeus és a v{mszedő Lk 18,9-14   

7.  Példabeszéd a minákról Lk 19,11-27 

8.  A jó pásztor Jn 10,1-16 

9.  Az igazi szőlőtő Jn 15,1-8 

10.  A búza és a konkoly, a mustármag és a kovász Mt 13,24-43 

11.  A gonosz szolga Mt 18, 21-35 

12.  A szőlőmunk{sok Mt 20,1-16 
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Tételsor a IX. osztályos diákok számára 

 

1.  Ábrahám (Ábrám/Abrám) meghívása/elhívása Ter/1Móz 12,1–9 

2.  A szövetség megerősítése Ábrah{mmal Ter/1Móz 17,1–8 

3.  Az Ábrahámmal kötött szövetség jele Ter/1Móz 17,9–14 

4.  A három látogató és Ábrahám közbenjárása 

Szodomáért/Sodomáért 

Ter/1Móz 18,1–33 

5.  Szodoma/Sodoma és Gomorra pusztulása Ter/1Móz 19,1–29 

6.  Izs{k születése, H{g{r és Izmael elt{volít{sa/elűzése Ter/1Móz 21,1–21 

7.  Ábrahám legnagyobb próbatétele Ter/1Móz 22,1–19 

8.  Jákob csalása és menekülése  Ter/1Móz 27,1–28,5 

9.  Jákob Lábánnál töltött évei és találkozása szíve választottjával Ter/1Móz 29,1–30 

10.  Jákob találkozása Istennel Ter/1Móz 28,10–22 

11.  Jákob találkozása Ézsauval Ter/1Móz 33,1–20 

12.  Visszatérés Bételbe: Benjamin születése, Ráchel/Ráhel és Izsák 

halála 

Ter/1Móz 35,1–29 

13.  Józsefet eladják testvérei Ter/1Móz 37,1–36 

14.  József Egyiptomban ártatlanul börtönbe kerül Ter/1Móz 39,1–23 

15.  A poh{rnok és a sütőmester {lma Ter/1Móz 40,1–23 

16.  A f{raó {lma és József előléptetése Ter/1Móz 41,1–57 

17.  Az éhínség egyesíti Jákob családját Ter/1Móz 42,1–24 

18.  Izrael letelepedése Egyiptomban Ter/1Móz 46,1–47,12 

19.  Jákob áldása Ter/1Móz 49,1–28 

20.  Mózes születése Kiv/2Móz 2,1–10 

21.  Mózes ifjúsága és menekülése Egyiptomból Kiv/2Móz 2,11–22 

22.  Az égő csipkebokor; Isten meghívja/elhívja és felkészíti Mózest Kiv/2Móz 3,1–4,17 

23.  Mózes első tal{lkoz{sa a f{raóval Kiv/2Móz 5,1–5 

24.  Erőpróba a f{raóval; a tíz csap{s Kiv/2Móz 7,8–10,29 

 és 12,29–34 

25.  Az egyiptomi hadsereg pusztulása Kiv/2Móz 14,5–31 

26.  Mózes győzelmi éneke Kiv/2Móz 15,1–21 

27.  A nép zúgolódik, Isten mégis gondoskodik róla Kiv/2Móz 15,22–17,16 
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Tételsor a X. osztályos diákok számára 

 

1.  Isten válaszol Hanna/Anna gyermekért való imájára 1Sám 1,1–28 

2.  Éli, a pap és fiai 1Sám 2,12-36 

3.  Sámuel Isten hívását hallja 1Sám 3,1–21 

4.  Nemzeti újjászületés: Sámuel, mint Izrael bírája 1Sám 7,2–17 

5.  A nép királyt kíván; Sámuel figyelmeztetése 1Sám 8,1–22 

6.  Sault engedetlensége miatt Isten elveti 1Sám 15,1–31 

7.  Sámuel fölkeni Dávidot 1Sám 16,1–13 

8.  Dávid a királyi udvarhoz kerül 1Sám 16,14–23 

9.  Dávid és Gólját/Góliát 1Sám 17,1–57 

10.  Dávid barátsága Jonatánnal/Jónátánnal és Saul féltékenysége 1Sám 18,1–16 

11.  Dávid elhagyja Saul udvarát 1Sám 22,1–10 

12.  Engedi barlangjánál Dávid megkíméli Saul életét 1Sám 24,1–23 

13.  Dávid újra megkíméli Saul életét 1Sám 26,1–25 

14.  A gilboai csata; Saul és Jonatán halála 1Sám 31,1–13 

15.  Saul halálának híre; Dávid gyásza 2Sám 1,1–27 

16.  D{vid egész Izrael kir{lya lesz: Jeruzs{lem, az új főv{ros 2Sám 5,1–16 

17.  A Szövetség ládáját Jeruzsálembe viszik 2Sám 6,1–23 

18.  Isten háza és Dávid trónja 2Sám 7,1–17 

19.  Dávid házasságtörése Batsebával/Betsabéval 2Sám 11,1–27 

20.  Nátán látogatása és a gyermek elvesztése 2Sám 12,1–25 

21.  Absalom/Absolon lázadása és Dávid menekülése Jeruzs{lemből 2Sám 15,7–23 

22.  Absalom/Absolon veresége, halála és Dávid bánata 2Sám 18,1–19,9 

23.  D{vid győzelmi éneke 2Sám 22,1–51 

24.  Utolsó utasítások Salamonnak; Dávid halála 1Kir 2,1-25 

25.  Salamon álma és a bölcsesség ajándéka 1Kir 3,1-15 

26.  A bölcs Salamon 1Kir 5,9-26 

27.  A templom építése 1Kir 6,1-14 

28.  A templom fölszentelése: Salamon imája 1Kir 8,12-61 

29.  S{ba kir{lynőjének l{togat{sa 1Kir 10,1-13 

30.  Salamon gazdagsága és hatalma 1Kir 10,14-29 

 



 

 
Pagina 11 din 12 

Tételsor a XI. osztályos diákok számára 

 

1.  Mária és József  Mt 1,18–24 

2.  A napkeleti bölcsek; a gyermekmészárlás; menekülés 

Egyiptomba 

Mt 2,1–23 

3.  Keresztelő J{nos működése és Jézus megkeresztelkedése  Mt 3,1–17 

4.  Jézus megkísértése Mt 4,1–11 

5.  Az első tanítv{nyok meghív{sa/elhív{sa Mt 4,18–22 

6.  Az igazi boldogság Mt 5,3–12 

7.  A régi és az új törvény Mt 5,17–48 

8.  A leprás és a százados szolgájának meggyógyítása Mt 8,1–13 

9.  A vihar lecsendesítése Mt 8,23–27 

10.  A két ördöngős és a béna meggyógyít{sa Mt 8,28–9,8 

11.  A tizenkét apostol megbízatása/kiküldése Mt 10,1–42 

12.  Keresztelő J{nos küldöttei  Mt 1,1–19 

13.  Példabeszédek az Isten országáról Mt 13,1–51 

14.  Az első kenyérszaporít{s Mt 14,13–21 

15.  Jézus a vízen jár Mt 14,22–33 

16.  Jézus megjövendöli szenvedését Mt 16,21–23 

Mt 17,22–23 

Mt 20,17–19 

17.  Jézus színev{ltoz{sa/megdicsőülése Mt 17,1–13 

18.  Örök élet és a gazdagság veszélyei Mt 19,16–26 

19.  A templom megtisztítása Mt 21,12–13 

20.  A kir{lyi menyegzőről szóló példabeszéd Mt 22, 1-14 

21.  A fügefáról szóló példabeszéd Mt 24,32–35 

22.  A talentumokról szóló példabeszéd  Mt 25,14–30 

23.  Az utolsó ítéletről Mt 25,31-46 

24.  Júdás árulása és az utolsó vacsora Mt 26,14–29 

25.  A Getszemáni/Gecsemáné kert és Jézus elfogatása Mt 26,36–56 

26.  Péter megtagadja Jézust Mt 26,69–75 

27.  Jézus Pil{tus előtt Mt 27,1–2 és 11–26 

28.  Jézus kigúnyolása és keresztre feszítése Mt 27,27–44 

29.  Jézus temetése és őrség a sírn{l Mt 27,57–66 

30.  A feltámadás és az apostolok kiküldése Mt 28,1–20 

31.  Az irgalmas szamaritánus  Lk 10,25–37 

32.  A tékozló fiú Lk 15,11–32 

33.  A dúsgazdag és a szegény Lázár Lk 16,19–31 
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Tételek a XII. osztályos diákok számára 

 

1.  Keresztelő J{nos első tanús{gtétele Jn 1,19–34 

2.  Az első tanítv{nyok Jn 1,35–51 

3.  A k{nai menyegző Jn 2,1–12 

4.  Jézus kiűzi a kereskedőket a Templomból Jn 2,13–25 

5.  Beszélgetés Nikodémussal Jn 3,1–21 

6.  Keresztelő J{nos utolsó tanús{gtétele Jn 3,22–36 

7.  Jézus és a szamariai asszony Jn 4,1–42 

8.  Vádak a szombaton történt gyógyítás miatt Jn 5,1–15 

9.  A csodálatos kenyérszaporítás Jn 6,1–15 

10.  Beszéd az élet kenyeréről Jn 6,22–59 

11.  A h{zass{gtörő asszony Jn 8,1–11 

12.  Jézus, a világ világossága Jn 8,12–20 

13.  A vakon született meggyógyítása Jn 9,1–41 

14.  A Jó Pásztor Jn 10,1–21 

15.  Lázár feltámasztása Jn 11,1–44 

16.  Jézus megmossa tanítványai lábát Jn 13,1–11 

17.  Júdás árulásának megjövendölése Jn 13,21–30 

18.  A szeretetparancs és Péter tagadásának megjövendölése Jn 13,31–38 

19.  „Én vagyok az út, az igazs{g és az élet” Jn 14,1–14 

20.  Jézus az igazi szőlőtő Jn 15,1–17 

21.  Jézus elítélése, halála Jn 18,12–19,28 

22.  A feltámadása és megjelenései Jn 20,1–31 

23.  Jézus mennybemenetele ApCsel 1,4–14 

24.  A tizenkettedik apostol megválasztása ApCsel 1,15–26 

25.  Pünkösd: A Szentlélek eljövetele ApCsel 2,1–13 

26.  Péter beszéde ApCsel 2,14–36 

27.  Az apostolok a főtan{cs előtt ApCsel 4,1–22 

28.  István és az ellenzék, István védőbeszéde és hal{la ApCsel 6,8–7,50 

29.  Saul megtérése a damaszkuszi úton ApCsel 9,1–19 

30.  Péter börtönben ApCsel 12,1–17 

31.  Az apostoli zsinat ApCsel 15,1–35 

32.  Pál Athénben ApCsel 17,16–33 

33.  Pál Korintusban ApCsel 18,1–17 

34.  Pál Efézusban ApCsel 18,24–19,40 

35.  Pál Jeruzsálembe indul ApCsel 21,1–16 

36.  P{l utaz{sa Róm{ba; hajótörés és h{zi őrizet ApCsel 27,1–28,31 

 

 


