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HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY 

HITTAN 
 

 

 

A versenyző neve: Forduló: 

I. 

Osztály: 

4. 

Az iskola kódja: 

H- 

Elért pontszám: 

 

Feladási határidő: 

 

2015. november 20. Elérhető pontszám: 71p. 

 

 

 
Kedves Versenyző! 

 

Szeretettel köszöntelek a 4. osztály hittan Harmatcsepp versenyen! Ebben az évben elsősorban 

a Bibliával, Ószövetséggel kapcsolatos kérdésekkel fogsz találkozni. Kérlek, figyelmesen 

olvasd el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Jó és eredményes 

munkát kívánok!☺☺☺ 

 

 

1. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!(13p) 

Mit jelent a „Biblia” szó?____________________________________ 

Melyik két részre oszthatjuk a Bibliát? ________________________ 

________________________ 

Kik írták a Bibliát? ________________________________________ 

Milyen nyelven íródott a Biblia? _____________________________  

Milyen nyelvekre fordították le először a Bibliát? _______________ 

_________________________________________________________  

Isten hány nap alatt teremtette az elbeszélés szerint a világot? ____  

Kinek adta Isten a teremtett világot? _________________________  

Hány Isten van? ___________________________________________  

Kik az isteni személyek? ____________________________________  
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2. Írd be a megfelelő sorrendet a teremtéstörténet alapján! (6p) 

 

 
 

 

 

3.  Egészítsd ki az alábbi fogalmat! (3p.) 

 

Azoknak a ________________________a gyűjteménye, amelyeket az 

_______________________Istentől _________________________ ismer 

el. 

4. Ki mondhatta? (14p) 

 

 Iker fiaim születtek, a kisebbet jobban kedvelem.________________ 

 Testvéreim eladtak engem húsz ezüstért._______________________ 

 

 Férjem 14 évig szolgált értem, 12 fiam született.________________ 

 Agyonütöttem testvéremet, mert az ő áldozatát Isten kegyesen 

fogadta.______________________ 

 Hallgattam a kígyó szavára,és ettem a tiltott gyümölcsből.________ 

 Feleségem visszanézett Szodoma pusztulásakor, sóbálvánnyá 

változott._________________ 

 Én vagyok a II. pátriárka, idős koromra megvakultam.___________ 

 Nem én loptam el az ezüstpoharat, valaki a zsákomba csempészte. 

__________________________ 
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 Egy vándor azt mondta, gyermeket fogok szülni, pedig férjem és én 

is idősek vagyunk már.______________________ 

 Jákobnak először az idősebb lányomat adom feleségül. 

 Isten parancsára bárkát készítettem. 

 Fiam csellel szerezte meg tőlem az atyai áldást.________________ 

 

 Két álmomat fejtette meg József, ezért fontos hivatalt adtam neki. 

___________________________________________ 

 

 Isten szövetséget kötött velem, én lettem a népek sokaságának atyja. 

___________________________________________ 

5. A Nílusi Hírmondó című újságban a szalagcímek hibásan jelentek meg. 

Húzd alá és javítsd ki a téves információkat! (8p) 

Ábrám és családja Isten szavára Ur vidékére költözött!____________________ 

Noé bárkája megfeneklett a Sínai-hegynél.______________________________ 

Szodoma és Gomorra vidékét súlyos szökőár pusztította el._________________ 

Jákob egy tál lencséért vette meg bátyjától az elsőszülöttségi áldást.__________ 

6. Melyik állítás kire igaz? Kösd össze a nevével ( nincsen minden névnek 

párja)! (5p.) 

 

Isten 

 

A bűnös emberekért is imádkozott. 

 

Lót 

 

Megszegték Isten parancsát. 

 

angyalok 

 

Elmentek, hogy próbára tegyék Szodomát. 

 

Ábrahám 

 

Egy darabon elkísérte vendégeit 

 

Szodoma lakói 

 

Elmondta Ábrahámnak, hogy mire készül Szodoma 

ellen. 
 

7. Mi az előkép? Írj három előképet! (8p.) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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előkép kinek az előképe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rakd sorrendbe az eseményeket!(10p.) 

 

____ Mózes halála 

____ József találkozik testvéreivel 

____ Izsák feleségül veszi Rebekkát 

____ Megszületnek az ikrek, Ézsau és Jákob 

____ Ábrahám 50 igazért alkuszik 

____ Kivonulás Egyiptomból  

____ Átkelés a Vörös – tengeren 

____ Az elsőszülöttek halála 

____ Az égő csipkebokor 

____ Ábrahám fel akarja áldozni a fiát 

9. Írd be a térképvázlatba a következő folyó- és városneveket: 

Tigris, Eufrátesz, Ur, Hárán! (4p.) 
 

 
 


