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 Forduló:   III.    Évfolyam:   3.  Az iskola kódja:  H-
A versenyző neve: 

Elérhető  

pontszám:   51
Elért 
pontszám:   

 Javította:

   Kedves Versenyző!
   Szeretettel köszöntelek a hittan verseny harmadik fordulójában.! Kérlek, figyelmesen olvasd
   el a feladatok utasításait! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is! Tollal dolgozz!    
   Jó és eredményes munkát kívánok.

1. Ha a vonalakra írod a megfelelő számokat, megtudod a „mennyország telefonszámát”

(8 p)

_____kosár maradék gyűlt össze a kenyérszaporításkor.

_____része van a Bibliának.

_____kenyere volt a fiúnak.

_____kőkorsó vizet változtatott át Jézus borrá.

_____hálátlan leprás volt.

_____órás szentségi böjtöt kell tartani szentáldozás előtt.

_____Egyházunknak ennyi parancsa van.

Telefonszám: _____________________________

2. Olvasd el az állításokat! Az igaz állítások mellé „i” a hamis állítások mellé „h” betűt írj!

                                                                                                                                                (6 p)

A szentmisét csak felszentelt pap vagy püspök mutathatja be. ______

Minden szentmisén olvasnak fel a Szentírásból. _______

A szentmisén nem szoktak felolvasni. _____

A kenyeret és bort a megfelelő szavak kimondásával bárki Jézus Testévé és Vérévé 

változtathatja. ________

A szentbeszédre figyelni kell, mert tanulhatunk belőle. ______

A szentmise alatt szabad hangoskodni, szaladgálni, játszani. ______

3. Húzd alá azokat a szavakat, melyek hamissá teszik a mondatokat! A helyes szót, 

szavakat írd le az állítás alatti vonalra!                                                                     (8 p)

Jézus 28 évesen járt először a jeruzsálemi templomban.

_____________________________________________________________________

A Szent Család Pilátus haragja ellen Egyiptomba menekült.

_____________________________________________________________________

Jézus húsvét utáni ötvenedik napon ment a mennybe. 

_____________________________________________________________________
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Jézus a Jordán folyóban keresztelte meg Keresztelő Szent János.

_____________________________________________________________________

Jézus első csodája a csodálatos halfogás volt.

_____________________________________________________________________

Márk apostol eredeti foglalkozása vámos volt.

_____________________________________________________________________

Júdás háromszor tagadta meg Jézust.

_____________________________________________________________________

Jézus a júdeai Názáretben született.

_____________________________________________________________________

4. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!                                                                     (7 p)

                      I. Melyik madár a Szentlélek jelképe?

a.  sas                                        b. galamb

c.  angyal d.  fecske

                      II. Ki ma az Egyház vezetője?

a. király b. miniszterelnök

c. pápa d. bíboros

III. Melyik hegyen búcsúzott el Jézus  a tanítványaitól?

a. Gellért hegy b. Olajfák hegye

c. Olajbogyók hegye d. Olajhordók hegye

IV. Kinek mondta Jézus: Legeltesd bárányaimat? 

a. Szent Jánosnak b. egy pásztornak

c. Szent Péternek d. Keresztelő Szent Jánosnak

V. Ki keresztelte meg Jézust?

a. Ananiás b. Szent Pál

c. Keresztelő Szent János d. Nem tudjuk

VI. Nekünk keresztényeknek, melyik a legnagyobb ünnepünk?

a. Karácsony b. Pünkösd

c. Húsvét d. Mennybemenetel

VII. Jézus megígérte az apostoloknak, hogy elküldi hozzájuk

                                  a. Angyalt b. Pásztort

 c. Szentlelket d. Szűz Máriát

5.  Barátai találékony módon vitték Jézus elé a béna embert. Hogyan? Húzd alá!    (3 p)

- Jönnek az adószedők – kiáltással zavarták szét a tömeget.

- Kibontották a tetőt, és ott bocsátották Jézus elé beteg társukat.

- Római katonai kíséretet kértek.
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6.  Ki mondta kinek? Keresd ki a Szentírásból!                                                            (6 p)

a./ Lk 1,28 : Ki mondta?_____________________________

Kinek mondta?__________________________

b./ Lk 1,42:  Ki mondta?_____________________________

Kinek mondta?__________________________

c./ Jn 20,2: Ki mondta?_____________________________

Kinek mondta?__________________________

7. Milyen eseményeket látsz a képen Jézussal kapcsolatban? Írd alá!                        (4 p)     

                                               

   _________________________            _____________________________

                                                                                        

________________________________                      ______________________________

8.  Kinek mondta Jézus az alábbi mondatokat? A név mellé írd a betűjelet!              (9 p)

a. Legeltesd az én bárányaimat!

b. Miről beszélgettek ilyen szomorúan?

c. Boldogok, akik nem látnak és hisznek!

Péter:____________ d. Ne féljetek! Nem maradtok egyedül!

Tamás:___________ e. Minden úgy történt, ahogy Isten 

előre meghirdette!

emmauszi tanítványok:_________ f. Fiaim! Van valami ennivalótok?

valamennyi tanítvány:__________ g. Hirdessétek a húsvéti örömhírt…

a világ legtávolabbi részeiben is!

h. Szeretsz-e engem?

i. Nézd meg a kezemet és oldalamat, 

és érintsd meg a sebeket, ha akarod!
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