
1 

 

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY 

HITTAN 

 

 

A versenyző neve: Forduló: 

III. 

Osztály: 

4. 

Az iskola kódja: 

Elért pontszám:  Feladási határidő: 

2016. február 22. Elérhető pontszám:79p.                                     

   

 

 

1.Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! Összeolvasva megtudod, hogy 

melyik ünnepkör közeledik az egyházi évben. (9p.) 

Minek emlékére ünnepelték a zsidók a kovásztalan kenyér ünnepét? 

K. A babiloni fogságból való szabadulás emlékére. 

N. Egyiptomból való szabadulás emlékére. 

P. A filiszteusok feletti győzelmük emlékére. 

Milyen állatot öltek meg ez alkalomkor? 

I. Két pár tyúkot. 

Ü. Egy kecskét 

A. Egy fiatal bárányt. 

Hogyan kellet elkészíteni az állatot? 

G. Csontját nem szabadott törni, úgy sütötték meg. 

É. Feldarabolták. 

S. Megfőzték. 

 Hány ezüstért árulta el Júdás Jézust? 

Y.  30. 

K.   40. 

O.   50. 
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 Mivel árulta el Júdás Jézust? 

B. Megcsókolta. 

R. Kezet fogott vele. 

A. Palástot tett a vállára. 

Mit tett Péter Jézus elfogatása után. 

H. Vele ment a főpap udvaráig. 

Ö. Távolról óvatosan követte Jézust. 

S. Jánossal Jerikóba menekült. 

Mit mondott Jézus Péternek mielőtt elfogták? 

É. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor árulsz el engem! 

J. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem! 

Ő. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor szaladsz segítségért! 

Mit mondott Jézus a keresztfán? 

T. Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek! 

U. Nem szólt, tűrte a fájdalmakat. 

V. Minden rendben, az írások beteljesültek. 

Megfejtés:__________________________ 

2. Milyen változás van nagyböjtben, a szentmisében? (liturgikus szín, 

templomdíszítés, szentmise szövege) (3p) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Mettől meddig tart a nagyböjt. (2p.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Mi a nagyböjt színei?(2p.)_____________________________________ 
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5. Ki mondta – kinek? (22p.) 

- „Mit adtok nekem, ha kezetekbe adom őt néktek?” 

____________________   _____________________ 

- „Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti bárányt?” 

 ____________________   _____________________ 

- „Csak nem én vagyok, Mester?”  

____________________   _____________________ 

- „Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól, 

háromszor is megtagadsz engem”.  

____________________   _____________________ 

- „Még ha meg is kellene halnom véled, akkor sem tagadlak meg!”  

____________________   _____________________ 

- „Esküdj meg az élő Istenre és mond meg nekünk, hogy te vagy-e a 

Messiás, az Isten Fia?” 

____________________   _____________________ 

 - „Te is a galileai Jézussal voltál!” - „Nem ismerem azt az embert!”  

____________________   _____________________ 

- „Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat 

szenvedtem miatta!”  

____________________   _____________________ 

- „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”  

____________________   _____________________ 

- „Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!” 

____________________   _____________________ 

 

- „Ez valóban Isten Fia volt!”  

____________________   _____________________ 

 

 

 



4 

 

 

6. Rakd időrendi sorrendbe az alábbi ószövetségi személyeket!(12p.)  

____Ádám 

____Dávid 

____Izsák 

____Saul 

____Mózes 

____Sámson 

____Salamon 

____Józsué 

____Illés 

____Jákob 

____Ábrahám 

____Izaiás 

7. Ki mondta vagy kivel történt?(5p.) 

„Merítek a tevéidnek is vizet, amíg teleisszák magukat.”__________________ 

Jákob 14 évig szolgált érte. ________________________________________ 

Vidd magaddal a kicsit és neveld fel nekem, s megfizetek érte._____________ 

Mondd meg nekem, miben rejlik a nagy erőd. _________________________ 

Amikor értesült Salamon hírnevéről, eljött, hogy találós kérdésekkel próbára 

tegye. _______________________________________________________ 

8. Rendezd két csoportba a neveket! Adj nevet a csoportoknak!(5p.) 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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9.Ószövetségi próféták nevének hiányzó betűit kell beírni a következő 

feladatban. A vonalkák a hiányzó betűk számát is jelöli.(8p.) 

E__e__ __el 

__m__sz 

__á__i__l 

J__ __e__i__s 

I__ __i__s 

__a__ak__ __s 

H__b__ __uk 

J__n__s 

10. Ki ez a próféta? (1p.) 

Isten megparancsolta neki, hogy menjen Ninivébe, az asszír birodalom 

fővárosába, és vigye oda szóbeli üzenetét.________________________ 

 

Mi köze az alábbi rajznak a prófétához? Röviden írd le a történetet úgy, 

mintha te is vele lettél volna! Adj címet is a történetnek!(10p.) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ninive

