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HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY 

HITTAN 
 

 

 

A versenyző neve: Forduló: 

I. 

Osztály: 

3. 

Az iskola kódja: 

H- 

Elért pontszám: 

 

Visszaküldési határidő: 

 

2015. november 20. Elérhető pontszám: 67p 

 

 

 

Kedves Versenyző! 

 

Szeretettel köszöntelek a 3. osztály hittan Harmatcsepp levelezős versenyen! 

Ebben az évben elsősorban a Bibliával, evangéliumokkal a szentségekkel, 

kapcsolatos kérdésekkel fogsz találkozni. Kérlek, figyelmesen olvasd el a 

feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Jó és 

eredményes munkát kívánok!☺☺☺ 
 

 

1. Húzd alá az igaz mondatokat!(6p) 

- Vasárnap dolgoznunk kell 

- Isten Mózesnek adta a tízparancsolatot 

- A vízözön elpusztított minden állatot 

- Jézus azért jött, hogy megmentsen minket 

- Első parancsolat: Mindig tanulj! 

- Jézusnak nem volt semmi bűne 

2. Minden sorban találsz egy kifejezést, ami nem illik a többi közé. 

Keresd meg és karikázd be ezeket! Tedd igazzá az állításokat!(12p) 

A. Jézus engedelmes volt Istennek, de engedetlen a szüleinek. 

B. Jézus szerette az apostolokat, de nem szerette a pogányokat. 
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C. Jézus sokat imádkozott, de mégis sok bűnt követett el. 

D. A gazdag ifjú betartotta a parancsokat, ezért követte Jézust. 

E. Máté foglalkozása vámos volt, akinek sok pénze volt, ezért 

amikor Jézus tanítványának hívta nem követte Őt. 

F. Jézus nem akart földi király lenni, ezért Péter nem szerette Őt. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Milyen eseményeket látsz a képen Jézussal kapcsolatban? Írd alá!(3p) 

 

 
 

4. Hogyan gondoskodott Jézus az Őt éhesen is hallgató hatalmas 

tömegről? Miként vonta be ebbe a tanítványait?(5p.) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!(16p) 
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    14 

       

            

      15 

        

                

    

 

1.Mi szólalt meg Péter tagadása után? 

2. Hány tanítványa volt Jézusnak? 

3. Hányszor próbálta az ördög megkísérteni Jézust? 

4. Ebbe a városba tartott az az ember, akit a rablók támadtak meg. 

5. Ő segítette vinni Jézus keresztjét. 

6. Ebben a faluban lakott és nőt fel Jézus. 

7. Mit változtatott borrá Jézus? 

8. Jerikó fő vámszedője volt. 

9. Mi volt Péter és testvére András foglalkozása? 

10. Mi volt Lévi foglalkozása? 

11.Ő árulta el Jézust. 

12. Hová építette házát a bölcs ember Jézus tanításában? 

13. Ebben a városban élt Lévi, amikor Jézus meghívta tanítványának. 

14. Hogy hívták azt a férfit, aki karjában tartotta a gyermek Jézust. 

15. Jézus másik neve. 

 

Megfejtés:_____________________________________ 

 

Válaszolj a kérdésekre, amelyek a megfejtéssel kapcsolatosak!(3p) 

 

- Kiknek a gyermeke volt?_______________________________________ 

- Mi történt az édesapjával?______________________________________ 

- Ki látogatta meg édesanyját, amikor várta a gyermekét?_______________ 
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6. Hány kővödör vizet változtatott borrá Jézus a galileai Kánában? 

Színezd ki, de csak annyit!(3p.)      

      

 

 

 

 

7. Válaszolj a kérdésekre!(15p) 

- Mi a neve a Biblia második részének?______________________ 

- Kik írták le az evangéliumokat? Sorold fel a nevüket!___________ 

______________________________________________________ 

- Miről szólnak az evangéliumok?____________________________ 

______________________________________________________ 

- Mit jelent az evangélium szó?______________________________ 

- Az evangéliumokon kívül milyen írások szerepelnek még az 

Újszövetségben?_________________________________________ 

______________________________________________________ 

- Mi a Biblia?_____________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Kinek a jelképe?(4p) 

                   

 

___________________   ___________________   ___________________  _____________________ 


