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I. Tétel                                                                                                                              20 pont 

A. A következő mondatokat figyelmesen elolvasva, jelöljétek meg I vagy H betűkkel 

attól függően, hogy igazak vagy hamisak ezek. Minden jó válaszért 2 pontot kapsz.                                                                                                                            

5x2pont=10pont 

1. Jézusnak megesett a szíve az özvegyasszony láttán. 

2. Amikor Simon Péter látta a csodálatos halfogást, Jézus lába elé borult és mondta: 

„Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy betérj házamba.” 

3. A Beteszda (Bethesda) fürdőnél fekvő betegnek Jézus ezt mondta: „Kelj föl, fogd az 

ágyadat (nyoszolyádat) és menj (járj)!” 

4. A csodálatos kenyérszaporítás előtt nagy tömeg hallgatta Jézust. Összesen ötezren 

voltak (férfiak, nők, és gyermekek). 

5. Amikor Jézus parancsolt, hogy vegyék el a követ Lázár sírjától, Mária megjegyezte: 

„Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” 

B. Jelöljétek meg a helyes választ! (Minden helyes válasz 2 pontot ér) 

                                                                                                                      (5x2 pont=10 pont) 

1. Betánia, Jeruzsálem közelében feküdt 

a) 10 stádiumnyira             b) 15 stádiumnyira                      c) 20 stádiumnyira 

2. A kánai menyegzőn használt kőkorsók.... 

a) ...három-négy...             b) ...egy-kettő...                 c) ...két-három mérősek voltak. 

3. A kafarnaumi százados érdemei a zsidó vének szerint: 

a) „Szereti Izraelt, a templomot is ő építette nekünk.” 

b) „Szereti nemzetünket, a zsinagógát is ő építette nekünk.” 

c) „Szereti nemzetünket, a templomot is ő építette nekünk.” 

4. Nevezd meg a csodálatos halfogás helyét: 

a) Genezáret tava                           b) Holt tenger                           c) Siloe tava 

5. „Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala..” Ki mondta ezeket a szavakat? 

a) Fülöp apostol                             b) Péter apostol                         c) András apostol                    
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II. Tétel                                                                                                                            30 pont 

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

dolgozatlapra, és húzd alá a behelyettesített kifelyezéseket! (Minden helyes kifelyezésért 

2 pont jár)                                                                                                  (5x2 pont = 10 pont)   

   „ Egyik nap ..................... szállt tanítványaival együtt. ›Evezzünk át a tó túlsó ................... !‹   

- mondta. Elindultak. Míg eveztek, ő .......................Hirtelen szélvész csapott le a tóra. 

 A ................ már-már elborították őket, úgyhogy életveszélyben forogtak. Odamentek 

hozzá, felkeltették, így szólva: ›Mester! Mester! Itt ................!‹ (Lk 8, 22 – 24) 

B. Ebben a feladatban egy csodát kell felismerned és elmesélned! 

                                                                                                             (3+17pont = 20 pont) 

Melyik csodában szerepel a következő mondat: 

1. „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki más bocsáthatja meg a bűnöket, mint 

Isten?” (3 pont) 

2. Írd le a csoda történetét 15-20 sorban. (17 pont) 

 

III. Tétel                                                                                                                           40 pont 

Adott a következő szentírási idézet! „Jézus könnyekre fakadt.” 

A. Jézus melyik csodájában olvashatjuk az előbb említett mondatot?                       2 pont 

B. Te az egyik vagy azon zsidók között aki jelen volt ennél a csodánál. Írj fogalmazást a 

látottakról, tapasztaltakról. 

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.                  

                                                                                                                                    38 pont   

Minden tétel kötelező! 

A megjelenésért 10 pont 

A rendelkezésre álló idő: 3 óra 
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Javítókulcs 

I. Tétel                                                                                                                              20 pont 

A. A következő mondatokat figyelmesen elolvasva, jelöljétek meg I vagy H betűkkel 

attól függően, hogy igazak vagy hamisak ezek. Minden jó válaszért 2 pontot kapsz.                                                                                                                            

5x2pont=10pont 

1/I,        2/H,      3/I,              4/H (csak a férfiak 5000-en),            5/H ( Márta mondta ezt). 

B. Jelöljétek meg a helyes választ! (Minden helyes válasz 2 pontot ér) 

                                                                                                                      (5x2 pont=10 pont) 

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

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 helyes szóért 2 pont jár)                                                                                                  

(5x2 pont = 10 pont)   

   „ Egyik nap bárkába (hajóba) szállt tanítványaival együtt. ›Evezzünk át a tó túlsó 

partjára!‹  - mondta. Elindultak. Míg eveztek, ő elaludt (elszenderedett). Hirtelen szélvész 

csapott le a tóra. A hullámok már-már elborították őket, úgyhogy életveszélyben forogtak. 

Odamentek hozzá, felkeltették, így szólva: ›Mester! Mester! Itt veszünk (elveszünk)!‹  

(Lk 8, 22 – 24) 

 B. Ebben a feladatban egy csodát kell felismerned és elmesélned! 

                                                                                                             (3+17pont = 20 pont) 

      1. A béna meggyógyítása (3 pont) 

2. Fontos:  -  A csoda bemutatása – 12 pont, a részleges bemutatás 8 pont 

                  -  Jézusnak, az Emberfiának hatalma van a bűnök bocsánatára – 3 pont 

                  -  A Szentírás idézése:  2 pont, két idézetért / 1 pont, egy idézetért          

III. Tétel                                                                                                                           40 pont 

Adott a következő szentírási idézet! „Jézus könnyekre fakadt.” (Jn 11,35) 

A. Jézus melyik csodájában olvashatjuk az előbb említett mondatot?                       2 pont 

Lázár feltámasztásánál olvashatjuk. 
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B. Te az egyik vagy azon zsidók között aki jelen volt ennél a csodánál. Írj fogalmazást a 

látottakról, tapasztaltakról. 

Pontozási szempontok: 

 A megfelelő cím (3p – 1p -  0p) 

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

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, (3p – ha három/ 2p – ha két idézet/  1p – ha egy idézetet használ  

 a helyesírásért (3p – 1p – 0p)  

 

 


